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1. Úvod 
Svou diplomovou práci jsem, v souladu se schválenou „tezí diplomové práce", věnoval 

časopisu Signál a jeho působení v období let 1965 - 1974, kdy československou společ-

nost zasáhlo několik změn, počínaje rychlým rozvojem demokratizačního procesu a konče 

normalizací. V návaznosti na tyto změny se měnila i podoba časopisu, a to na několika 

úrovních - vydavatelské, redakční i obsahové. Stanovil jsem si tedy úkol popsat a analy-

zovat proběhnuvší změny. Po prozkoumání všech dostupných zdrojů a získání dalších 

údajů jsem tento úkol rozšířil a pokusil se podat co nejucelenější přehled nejen o změnách, 

které časopis postihovaly, ale i o jeho čtenářském publiku, ekonomických výsledcích a o 

zásazích cenzurních orgánů tehdejšího Československa do obsahu časopisu. Mimo to jsem 

se pokusil ještě zjistit, zda, a pokud ano jakým způsobem, se podílel časopis Signál na 

podpoře obrany a bezpečnosti Československa. Při formulaci této otázky jsem vycházel 

z předpokladu, že Signál jako periodikum vydávané po dobu 39 měsíců Svazem pro spo-

lupráci s armádou a 51 měsíců Federálním ministerstvem vnitra ČSSR, navíc zařazené v 

systému periodického tisku do kategorie „Obrana a bezpečnost", bude se určitým způso-

bem na obraně a bezpečnosti státu podílet. 

Při vypracovávání této práce jsem využil kombinace dvou etablovaných výzkumných me-

tod - historické analýzy a kvantitativní obsahové analýzy. Samozřejmě jsem si byl vědom 

určitých úskalí, jež s těmito metodami souvisejí a jež se skutečně podepsala na konečné 

podobě mé diplomové práce. Při historické analýze jsem narazil na problém nedostatku 

pramenů vztahujících se kčasopisu Signál vletech 1965 - 1969. Velké množství doku-

mentů bylo buď ztraceno, nebo leží v nezinventarizovaných fondech různých archivů. U 

kvantitativní obsahové analýzy jsem se musel vyrovnat s malou účinností této metody při 

zachycování a při analýze kvalitativních změn v obsahu časopisu Signál, což bylo patrné 

zejména u období let 1968 a 1969. 

Oproti schválené „tezi diplomové práce" jsem svou práci rozdělil do 12 kapitol včetně 

Úvodu. Tato změna byla dána především detailním seznámením se se všemi pramennými 

informacemi vztahujícími se k časopisu Signál a vírou ve vytvoření přehlednější struktury 

mé práce. 

V kapitole Diskuze kpramenům a sekundární literatuře se snažím prezentovat svá zjištěný 

o stavu dostupných informací k časopisu Signál v prostudovaných archivech a stavu 
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sekundární literatury. To proto, aby byl zřetelný rámec informačních zdrojů, v němž jsem 

se při zkoumání časopisu Signál pohyboval a jehož jsem využíval. 

Kapitola Časopis Signál jako pokračovatel časopisu Obránce vlasti má objasnit příčiny a 

okolnosti vzniku časopisu Signál, jenž na počátku roku 1965 jako nový ústřední orgán 

Svazarmu plynule navázal na svého dlouholetého předchůdce, týdeník Obránce vlasti. 

Kapitola Zařazení časopisu Signál do dobové struktury periodického tisku má ukázat, ja-

kou pozici měl časopis Signál nejen v oficiální struktuře periodického tisku, ale i v rámci 

svazarmovských časopisů (1965 - duben 1968), časopisů Vydavatelství časopisů MNO 

(duben 1968 - září 1970) a v rámci časopisů vydávaných Federálním ministerstvem vnitra 

ČSSR (říjen 1970 - 1974). Součástí kapitoly je i stručná poznámka ke změnám ve Vyda-

vatelství časopisů MNO, přejmenovaného v roce 1969 na vydavatelství Magnet. 

Pátá kapitola Způsoby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 - 1974 se 

podrobně zabývá způsoby řízení časopisu Signál v návaznosti na konkrétního vydavatele. 

Zároveň se snaží ukázat personální změny v redakci Signálu, jež byly daným vydavatelem 

či jiným řídícím orgánem iniciovány. Součástí kapitoly je také analýza toho, jakým způso-

bem časopis Signál realizoval na svých stránkách představy svých vydavatelů. 

Na tuto kapitolu úzce navazuje kapitola Redaktoři působící v časopise Signál v průběhu 

let 1965 - 1974, jež má být pokusem o ucelený přehled novinářů, kteří byli prokazatelně 

zaměstnáni v redakci Signálu. U jména každého novináře je přiřazen text, jenž obsahuje 

získané informace o životě toho kterého žurnalisty, dále pak informace o jeho působení 

v časopise Signál. 

Kapitola Čtenářská obec časopisu Signál má ukázat strukturu publika tohoto týdeníku 

z hlediska různých ukazatelů typu věk, dosažené vzdělání, zaměstnání atd., a zároveň ná-

zory publika na obsahové zaměření časopisu Signál. Nutno však poznamenat, že ke zpra-

cování této kapitoly byly využity výsledky několika čtenářských anket, a tudíž se nejedná 

o zdroje vycházející z organizovaného sociologického šetření. 

Kapitola Ekonomické výsledky časopisu Signál ukazuje výraznou proměnu tohoto časopi-

su z hlediska hospodářských výsledků. Z původně ztrátového časopisu se totiž relativně 

rychle stalo periodikum vykazující zisk několika milionů. V této kapitole jsou také uvede-

ny dostupné informace o nákladech, remitendě a ceně časopisu v konkrétním časovém ob-

dobí. 

Kapitola Časopis Signál a jeho kontrola ze strany HSTD, ÚPS a ČÚTI je koncipována ja-

ko přehled zásahů zmocněnců těchto orgánů do obsahu časopisu Signál v průběhu let 
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1965 -1974, přičemž tento přehled je omezen relativně malým množstvím dostupných do-

kumentů. Přesto má podle mého názoru v této práci své místo, protože dokresluje celkový 

pohled na působení tohoto týdeníku ve zkoumaném období. 

V kapitole Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 -1974 jsou prezentovány vý-

sledky obsahové analýzy, které měly odpovědět na dvě základní otázky: 1, Jaká témata a 

rubriky se objevovaly v časopise Signál v průběhu let 1965 - 1974? Na jakém místě se 

témata a rubriky objevovaly? Byly, a pokud ano nakolik, doprovázeny fotografiemi či ilu-

stracemi? 2, Podílel se časopis Signál v letech 1965 - 1974 na podpoře obrany a bezpeč-

nosti Československa? Pokud ano, jak? Odpovědi na tyto otázky, vzešlé z výsledků obsa-

hové analýzy, jsou rozčleněny do čtyř podkapitol - Ústřední téma, Lay-out, Rubriky a 

Podpora obrany a bezpečnosti státu. Další podkapitolou je pak Metoda - kvantitativní ob-

sahová analýza, která obsahuje podrobný popis metodologické postupu, který jsem pro 

zkoumání obsahů časopisu Signál zvolil. 

Na závěr této diplomové práce jsem zařadil kapitoly Závěr a anglické Summary, v nichž 

spojuji a formuluji výstupy ze zkoumání časopisu Signál v letech 1965 - 1974, které jsem 

průběžně realizoval v období mezi zářím roku 2005 a květnem roku 2006. 
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2. Diskuze k pramenům a sekundární literatuře 
Tato práce byla vypracována na základě kombinace dvou metod. První metodou byla 

kvantitativní obsahová analýza, o níž bude řeč v kapitole Obsahová analýza časopisu Sig-

nál v letech 1965 - 1974. Druhou užitou metodou byla historická analýza, jejímž zákla-

dem bylo kritické zpracování dostupných pramenných dokumentů a sekundární literatury, 

vázaných k časopisu Signál v letech 1965 - 1974. 

Základními pramennými zdroji byly tři archivy - Archiv Ministerstva vnitra ČR, Archiv 

Ministerstva kultury ČR a Národní archiv ČR. 

V Archivu Ministerstva vnitra ČR, které bylo vydavatelem časopisu Signál od 1. října 

roku 1970, se nachází množství oficiálních dokumentů k období let 1970 - 1974. Většina 

z těchto dokumentuje součástí jen částečně inventarizovaného fondu IX. správy SNB. Ty-

to dokumenty jsou shromážděny ve složkách věnovaných časopisu Signál v konkrétním 

roce. Součástí složek jsou například kádrové posudky na redaktory Signálu z let 1970 a 

1972, podklady pro tehdejšího ministra vnitra definující systém řízení redakce Signálu, dá-

le pak čtvrtletní, pololetní a celoroční tematické plány časopisu Signál, korespondence 

mezi tiskovým odborem sekretariátu Federálního ministerstva vnitra ČSSR a vedením re-

dakce Signálu o personálních změnách a podobně. Úplný přehled o fungování časopisu 

Signál v letech 1970 - 1974 však tento fond nenabízí, což je i případ dalších fondů toho-

to archivu, označených A2/3 a A2/5. 

V Archivu Ministerstva kultury ČR se ke zkoumanému tématu nacházejí pouze dokumen-

ty z fondu Evidence periodického tisku, obsahující registrační listy k časopisu Signál 

v určitých letech (ne ve všech!), případné změny v registračních podmínkách a podklado-

vé dokumenty k těmto změnám. 

V Národním archivu ČR lze nalézt informace k časopisu Signál ve dvou fondech. V nein-

ventarizovaném fondu Svazarmu1 se nachází několik málo dokumentů, jež objasňují příči-

ny přeměny časopisu Obránce vlasti na časopis Signál, obecný systém řízení Svazarmem 

vydávaných časopisů a také ekonomické výsledky těchto periodik. Ve fondu ČÚTI - Čes-

kého úřadu pro tisk a informace - jsou pak zařazeny dva dokumenty z roku 1972 týkající 

se hodnocení obsahu časopisu Signál. Toť k tomuto titulu v Národním archivu vše.2 

1 Signál byl ústředním orgánem Svazarmu od ledna 1965, kdy vznikl, do dubna 1968, kdy se stal vydavatel-
ským časopisem Vydavatelství časopisů MNO. 
2 Ke dni 15. 4. 2005. 
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Mimo těchto tří archivů byly prozkoumány ještě inventarizované fondy Vojenského 

ústředního archivu, které však nevydávají o časopise Signál v letech 1965 - 1974 žádné 

svědectví. 

Naprosté minimum informací k časopisu Signál se nachází také ve Správním archivu Ar-

mády ČR v Olomouci. Archiv redakce pak, podle informací historika Petra Cajthamla, 

který se zabývá studiem periodik vydávaných Ministerstvem vnitra ČR, ve druhé polovině 

devadesátých let vyhořel. 

Posledním písemným pramenem byly jednotlivé výtisky časopisu Signál 1965 - 1974 

(resp. časopisu Obránce vlasti za rok 1964), které byly využity především v obsahové ana-

lýze, ale posloužily také jako zdroj informací o událostech z dubna 1968, kdy časopis Sig-

nál přestal být ústředním orgánem Svazarmu a stal se vydavatelským časopisem Vydava-

telství časopisů MNO. 

Cenným zdrojem informací k období let 1965 - 1969 se ukázal být rozhovor s tehdejším 

vedoucím kulturní rubriky a vůdčí osobností redakce Signálu, Ivem Štukou, který byl po-

řízen 13. dubna 2006. 

Co se týče sekundární literatury vázané přímo k časopisu Signál, tak ta v době vzniku této 

práce prakticky neexistovala. Výjimkou byl článek Petra Cajthamla „Polopravdy a lži", 

umístěný ve sborníku Za svobodu a demokracii III,3 dále pak ještě nevydaná monografie 

stejného autora s předpokládaným názvem Propaganda a dezinformace ministerstva vnit-

ra a Státní bezpečnosti,4 v níž se Cajthaml věnuje časopisu Signál na 9 stranách. 

K úplnosti třeba dodat, že tímto týdeníkem se zabývají ještě dvě diplomové práce,5 jež 

však zkoumají odlišné výseky působení časopisu Signál než tato práce. 

3 BABKA, Lukáš; VEBER, Václav. Za svobodu a demokracii III. Hradec Králové: M&V, 2002. 
4 CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Před-
pokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
5 TIBITANZL, Jiří. Jazyk a styl původních reportáží časopisu Signál, (diplomová práce); Praská, Jana. Vyu-
žití informačních žánrů v časopise Signál (1971 -1975). (diplomová práce). 

10 



3. Časopis Signál jako pokračovatel časopisu Obránce vlasti 
Premiérové číslo časopisu Signál vyšlo 7. ledna 1965. Časopis plnil funkci ústředního or-

gánu Svazu pro spolupráci s armádou. Tuto úlohu přitom zastával od roku 1953 do roku 

1964 jiný titul - Obránce vlasti6. Důvodů pro jeho zánik, resp. pro obsahovou i formální 

proměnu a změnu názvu na časopis Signál, bylo několik, zejména pak vysoká ztrátovost 

časopisu a trvale stagnující prodaný náklad. 

0 Příčiny změny a její realizace 

Na základě informací z dostupných materiálů lze usuzovat, že poprvé se o přeměně časo-

pisu Obránce vlasti na Signál začalo na vrcholné úrovni jednat na zasedání předsednictva 

Ústředního výboru Svazarmu 22. dubna 1964.7 Základem pro toto jednání byl podkladový 

materiál náčelníka oddělení propagace a agitace Svazarmu J. Hečka, jehož součástí byla 

analýza dosavadního ústředního orgánu Svazarmu Obránce vlasti (a dalších dvou časopisů 

- slovenského Obránca vlasti a Pracovníka Svazarmu) a návrh na jeho přebudování do 

atraktivnější podoby. „...Nemůže nám být lhostejné, že náš ústřední orgán Obránce vlasti 

má tak nízký odběr mezi členy Svazarmu a skoro žádný v široké veřejnosti. Svým nákla-

dem 17.438 výtisků (březen 64) fakticky jen v omezené míře plní svoje poslání ústředního 

orgánu Svazarmu...," stojí v Hodnocení obsahového zaměření a struktury svazarmovského 

tisku.8 „...Zatímco odborné časopisy zvyšují své náklady a upevňují si autoritu a populari-

tu, pro tento časopis jen s velkou obtíží získáváme nové čtenáře..."9 Tento trend prý ne-

pomohly zastavit ani dílčí obsahové a grafické změny, ani zvýšená péče krajských a okres-

ních organizací o jeho rozšiřování. Účinkem se minula i náborová soutěž z prvních tří mě-

síců roku 1964.10 

Nízký náklad Obránce vlasti, stejně jako remitenda téměř dosahující tehdy maximální po-

volené úrovně pěti procent,11 měly negativní vliv na jeho hospodářské výsledky. Ztráta za 

rok 1963 činila 704 691 Kčs, což reálně ohrožovalo další existenci časopisu. „...Časopisy 

6 Obránce vlasti vyšel poprvé 2. ledna 1953. Jednalo se o novinový typ týdeníku, jehož cena byla zpočátku 2 
Kčs, v červnu roku 1953 pak byla upravena na 40 halířů. Rozsah Obránce vlasti byl 8 stran, vedoucím re-
daktorem byl Jiří Muk. 
7 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 17, Usnesení orgánů ÚV Svazarmu ze schůze předsednictva ÚV Svazar-
mu, 22. dubna 1964. 
8 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 17, Hodnocení obsahového zaměření a struktury svazarmovského tisku, 
22. dubna 1964. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž. 
11 Remitenda Obránce vlasti za rok 1963 činila 4,95%. Tamtéž. 
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s tak nízkým nákladem, vysokou remitendou a vysokou ztrátovostí jsou považovány u 

nadřízených tiskových orgánů za neúčelné, protože jejich vliv je minimální..."12 

Jaké byly důvody nezájmu publika o ústřední orgán Svazarmu? Průzkum provedený oddě-

lením propagace a agitace Svazarmu ukázal, že se nejedná o příčinu jedinou, ale o celou 

síť příčin. Obránce vlasti měl například mít na veřejnosti pověst „orgánu pro vedoucí 

funkcionářské kádry" a informace v něm obsažené tak neměly pro čtenáře mimo Svazarm 

žádnou hodnotu.13 S tím úzce souvisela skutečnost, že chyběl prostor pro „zájmovou a od-

dechovou četbu", což bylo mimo jiné důsledkem postupného snižování rozsahu časopisu 

z 10 stran na 6 stran, přičemž cena (40 haléřů) zůstala nezměněna.14 

Další příčinou měla být neschopnost časopisu výrazně oslovit generaci mladých lidí, kteří 

sice tvořili podstatnou část členstva Svazarmu, ale dávali přednost atraktivnějším titulům, 

jakými byly Mladý svět, Stadion, Svět motorů atd. Svůj vliv na nezájem o Obránce vlasti 

mezi čtenáři měla mít i absence výrazného obrazového doplnění textů a také určitá zasta-

ralost formální stránky časopisu, u kterého byla zachována novinová forma, ačkoli 

„...nynější orientace čtenářského zájmu podnítila i současnou tendenci přecházení časopisů 

novinové formy na vlastní časopiseckou..."15 

Jako jediné východisko z nevyhovujícího stavu a zároveň možnost oslovit i širokou nesva-

zarmovskou veřejnost vidělo oddělení propagace a agitace Svazarmu ve vytvoření nového 

ústředního orgánu s novým názvem a v časopiseckém formátu. Nové mělo být také obsa-

hové zaměření, grafická úprava i větší rozsah. Tématika nového časopisu s pracovním ná-

zvem Technika a Sport se měla lišit od tematiky Obránce vlasti tím, že by „...odpadly 

drobné faktografické materiály informativního charakteru a články organizačně metodic-

kého rázu. Nový by byl novinářský přístup ke zpracování dané tematiky a zvýšená působ-

nost větším množstvím fotografií..."16 

Tento návrh schválilo předsednictvo ÚV Svazarmu na dubnové schůzi roku 1964 a záro-

veň pověřilo J. Hečka, aby jej projednal a zabezpečil jeho realizaci s J. Černým, ředitelem 

Vydavatelství časopisů MNO, v němž Svazarm Obránce vlasti vydával. Nový ústřední or-

gán měl vycházet jednou týdně v rozsahu 16 stran, za cenu 1 Kčs a při počátečním nákla-

du 30 tisíc výtisků, s tím, že se předpokládal rychlý růst až k nákladu 70 tisíc výtisků. Vy-

12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž. 
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ráběn měl být rotačním hlubotiskem.17 Detailní návrh obsahového i grafického zaměření 

nových časopisů měl být dodán do října 1964 na organizační sekretariát ÚV KSČ. Tento 

návrh a výstupy z jednání organizačního sekretariátu bohužel v Národním archivu ČR 

nejsou dochovány, stejně jako žádné další dokumenty vztahující se k přeměně časopisu 

Obránce vlasti na časopis Signál. 

Nicméně ze zkoumání časopisu Signál z roku 1965 lze usuzovat, že základní rámec návr-

hu oddělení propagace a agitace byl dodržen. Časopis Signál byl vyráběn rotačním hlubo-

tiskem v Tiskárně Svoboda v časopiseckém formátu 275x330 mm před oříznutím.18 Vy-

cházel jednou týdně v nákladu 30 000 výtisků,19 měl rozsah 16 stran. Změnila se pouze 

cena, která byla z navrhované 1 Kčs zvýšena na 1,20 Kčs, a název - původní varianta 

Technika a sport byla vyměněna za Signál.20 Svazarm časopis nadále vydával ve Vydava-

telství časopisů MNO. Podstatnou součástí časopisu se staly fotografie a ilustrace, dále 

pak povídky, reportáže, zajímavosti a kuriozity, křížovka, módní rubrika atd.21 Od základu 

se také změnil lay-out časopisu. 

Z obsahu byly vypuštěny metodické materiály, suché faktografické sloupky věnované 

sportovním výsledkům a informace pro svazarmovské funkcionáře. Na tuto změnu ostatně 

reagoval jeden z dopisů uveřejněných v 18. čísle časopisu Signál, v němž předseda jáchy-

movské základní organizace Svazarmu píše: „...Bývalí čtenáři Obránce vlasti a dlouholetí 

funkcionáři Svazarmu marně hledají v Signálu výsledky ze soutěží a závodů základních 

organizací, odborné články pro trenéry apod. Z uveřejněných (a jistě i neuveřejněných) 

dopisů je drtivá většina pro to, aby Signál byl takový, jaký je. (...) Co tedy udělat, aby byli 

spokojeni i funkcionáři, kterým Obránce vlasti dával rady a pokyny? Doporučit jim, aby 

zároveň se Signálem odebírali čtrnáctideník Svazarmovec..."22 

Razantní proměnu obsahu a formy časopisu zaregistrovaly také Literární noviny, které vy-

jádřily víru ve světlou budoucnost nového titulu. „...Místo antikvárního Obránce vlasti je 

to (Signál - pozn. autora) svižný moderní časopis, který si nic nezadá s Mladým světem, 

časopis psychologicky správně posazený do té oblasti, která odpovídá zájmům mládeže, a 

je pohotový. (...) Připočteme-li k tomu v oblasti kultury jména jako Mňačko, Suchý, Šlitr, 

František Gel nebo bystré fotoreportáže z oblasti kriminalistiky (například o „chuligánské 

17 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 17, Usnesení orgánů ÚV Svazarmu ze schůze předsednictva ÚV Svazar-
mu, 22. 4. 1964. 
18 AMK, f. Evidence periodického tisku, E 4084, Návrh stanovení maloobchodní ceny časopisu, r. 1964. 
19 Jedná se o počáteční náklad, který se koncem roku 1965 vyšplhal až na 73 tisíc výtisků. 
20 Více k názvu Signál v podkapitole Prezentace proměny časopisu Obránce vlasti v Signál čtenářské obci. 
21 K tématickému zaměření časopisu Signál v roce 1965 a po něm viz kapitola Obsahová analýza časopisu 
Signál v letech 1965 - 1974. 
22 Signál. 6. 5. 1965, roč. 1, č. 18, s. 2. 
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půlnoční mši" u svatého Jakuba), přidáme-li zajímavosti třeba o poslední pistoli loupežní-

ka Babinského, pak je naděje, že nový časopis bude úspěšný..."23 

° Změny v redakci 

Přerod Obránce vlasti v časopis Signál se dotkl i personálního složení redakce. Na začátku 

roku 1964 tvořilo redakci Obránce vlasti 11 novinářů: šéfredaktor Vojtěch Coufal, dále 

Bohuslav Čepelák, Miroslav Fišera, Vládo Kašpar, Jaroslav Matoušek, Miroslav Michá-

lek, Karel Perman, Ivan Šafhauser, Ota Tauber, Václav Tomek a Jaroslav Holub. V červnu 

roku 1964 byl, pravděpodobně v souvislosti s chystanými změnami, odvolán z funkce šéf-

redaktora V. Coufal a na jeho místo nastoupil V. Kašpar. Další personální změny redakci 

zřejmě nepostihly. „Nikdo z členů redakce (Obránce vlasti - pozn.) neodešel. Jen na místa 

vedoucích oddělení přišli dva zkušení novináři."24 Jedním z nich byl bývalý redaktor ča-

sopisu Plamen Ivo Štuka (v Signálu vedl kulturní oddělení), druhým pak Antonín Bahen-

ský, který přišel do Signálu z časopisu Stadion a stal se vedoucím fotografického oddělení. 

Řady redakce rozšířili ještě fotoreportér Jaroslav Valenta a grafik Miroslav Houska, který 

tvořil společně s Karlem Permanem grafické oddělení Signálu.25 V březnu roku 1965 byl 

dosazen na místo zástupce šéfredaktora Oliver Trochta,26 naopak v průběhu stejného roku 

opustil redakci Jaroslav Matoušek. 

° Prezentace proměny časopisu Obránce vlasti v Signál čtenářské obci 

První /mírika o tom, že se namísto stávajícího ústředního orgánu Svazarmu chystá časopis 

nový, se v Obránci vlasti objevila 15. září 1964 (č. 37), a to na titulní straně. „...K svátku 

si lidé blízcí přejí to nejlepší. A k svátku patří i dárky. K letošnímu Dni československého 

tisku máme pro vás, přátelé čtenáři, obojí, a doufáme, že i s milým překvapením. Předsed-

nictvo ústředního výboru Svazarmu vyšlo vstříc požadavku našich členů, aktivistů i funk-

cionářů, aby ústřední svazarmovský tiskový orgán jak obsahem tak i formou lépe sloužil 

svým čtenářům. Aby byl přitažlivý i pro čtenáře mimo řady naší organizace, zejména 

mladé. Proto bude od nového roku místo Obránce vlasti vycházet nový ilustrovaný týde-

ník SIGNÁL..."27 

23 NESG. Objevil se nový Signál. Literární noviny. 1965, roč. 14, č. 6, s. 12. 
24 TIBITANZL, Jiří: Jazyk a styl původních reportáži časopisu Signál, (diplomová práce) 
25 Tamtéž. 
26 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Žádost o uskutečnění pohovoru, 1. května 1970. 
27 Obránce vlasti. 15.9. 1964, roč. 12, č. 37, s. 1. 

14 



Redakce v článku slibovala, že bude „...slovem i obrazem přinášet to nejlepší a nejzajíma-

vější z činnosti Svazarmu, jak to naznačuje už název časopisu, vyjadřující pohyb, vzruch, 

akci..."28 Významné zastoupení v časopisu měly mít také branné sporty, moderní technika, 

život armády a „...také boj naší bezpečnosti proti špionáži a zločinu..."29 

Redakce též připravila pro čtenáře anketu, jejímž prostřednictvím měli možnost podílet se 

svým názorem na tematické skladbě. Tato anketa byla spuštěna 15. září a skončila 3. listo-

padu 1964. Po tuto dobu se v každém čísle časopisu Obránce vlasti objevoval rámeček 

s anketními otázkami a také dva z již získaných názorů čtenářů. 

První prosincové číslo Obránce vlasti pak přineslo na titulní straně materiál nazvaný „Proč 

Signál". Redakce se v něm pokusila vysvětlit důvod, díky kterému dostal nový časopis 

jméno Signál. „...Z celé řady navrhovaných titulů zvolilo předsednictvo ÚV Svazarmu ná-

zev Signál nejen proto, že je stručný, výstižný a úderný, ale i proto, že je blízký mladým 

čtenářům, jimž především je nový časopis určen. Naznačuje začátek akce, pohybu, vzru-

chu, ukazuje na spojení s technikou a obranou a přitom nesvazuje přísně omezenou téma-

tikou..."30 Zároveň se měl časopis tímto názvem přihlásit k tradici marxistického časopisu 

Signál, který v Československu vycházel před i po druhé světové válce a který redigovali 

„stateční bojovníci proti nacismu." „...V tradici SIGNÁLU je tedy pokrok a bojovnost, 

snaha o získání největšího počtu lidí pro boj za lepší zítřky, ze lepšího člověka..."31 

Kromě těchto vzletných slov se vedení redakce pokusilo přilákat čtenáře k novému titulu 

také soutěží o třítýdenní výlet na „širé moře". Ten mohli vyhrát při splnění dvou podmí-

nek - sesbírají-li soutěžní kupóny, jejichž první část byla vkládána do Obránce vlasti, další 

část pak do prvních čísel časopisu Signál; správně odpoví na soutěžní otázky a získájí 

nejméně dva předplatitele Signálu. 

Závěrečné číslo (resp. dvojčíslo 51/52) Obránce vlasti vyšlo 23. prosince 1964. Součástí 

titulní stránky byl článek redaktora M. Michálka, jehož motivem bylo poslední rozloučení 

s 12 let starým časopisem. „...Obránce vlasti končí, ale neumírá: na tom nejlepším, co bylo 

v jeho poslání, bude pokračovat lépe vybavený a technicky dokonalejší Signál. A tak se 

s vámi vlastně neloučíme. Pouze uzavíráme jednu etapu a začínáme druhou: etapu Signá-

lu. A při vstupu do ní se těším na další shledanou a ještě lepší spolupráci..."32 

28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 
30 NESG. Proč Signál. Obránce vlasti. 1. 12. 1965, roč. 12, č. 48, s. 1. 
31 Tamtéž. 
32 MICHÁLEK, Miroslav. Na shledanou. Obránce vlasti. 23. 12. 1964, roč. 12, č. 51/52, s. 1. 
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4. Zařazení časopisu Signál do dobové struktury periodického tisku 
Na základě údajů z Katalogu periodického tisku ČSSR33 vycházelo v Československu k 1. 

dubnu 1965 celkem 718 registrovaných periodik. Ta byla v rámci tehdejšího systému pe-

riodického tisku, který se minimálně do konce roku 1974 nezměnil, rozčleněna do patnácti 

tématických skupin, jež byly ještě dále rozděleny do různého počtu kategorií: 

Tématická skupina číslo 1: MARXISMUS - LENINISMUS. FILOSOFIE - rozdělena 

do dvou kategorií. Do této skupiny patřily například časopisy Nová mysl a Českosloven-

sko.34 

Tématická skupina číslo 2: EKONOMIE, FINANCE A POJIŠŤOVNICTVÍ, OBCHOD -

rozčleněna do sedmi kategorií. Do této skupiny patřily například Hospodářské noviny, 

Demografie, Pojistný obzor, Czechoslovak Foreing Trade. 

Tématická skupina číslo 3: PRŮMYSL A TECHNIKA - rozčleněna do čtyř kategorií. 

Do této skupiny patřily například Svět techniky, Železničář, Hutnické listy. 

Tématická skupina číslo 4: STÁT A PRÁVO - rozčleněna do tri kategorií. Do této sku-

piny patřil Signál. Detailně sejí budeme věnovat později. 

Tématická skupina číslo 5: VNITŘNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA - rozčleněna do je-

denácti kategorií. Do této skupiny patřily například Rudé právo, Pravda, Mladá fronta, Li-

dová demokracie, Práce atd. 

Tématická skupina číslo 6: KULTURA, OSVĚTA, UMĚNÍ - rozčleněna do dvanácti 

kategorií. Do této skupiny patřily například Květy, Vlasta, Tvář, Host do domu, Literární 

noviny. 

Tématická skupina číslo 7: ŠKOLSTVÍ A PEDAGOGIKA. JAZYKOVĚDA - rozčleně-

na do dvou kategorií. Do této skupiny patřily například Naše řeč, Český jazyk a literatura, 

Učitelské noviny. 

Tématická skupina číslo 8: SPOLEČENSKÉ A HISTORICKÉ VĚDY - rozčleněna do 

pěti kategorií. Do této skupiny patřily například Estetika, Historický časopis, Lidé a země. 

Tématická skupina číslo 9: PŘÍRODNÍ A MATEMATICKÉ VĚDY - rozčleněna do 

čtyř kategorií. Do této skupiny patřily například Ochrana přírody, Acta technica, Geogra-

fický časopis. 

33 Katalog periodického tisku ČSSR 1965. Praha: Československé ústředí knižní kultury - úsek periodického 
tisku, 1965. 
34 Údaje o této skupině, stejně jako údaje o zbývajících 14ti tématických skupinách byly čerpány z: Katalog 
periodického tisku ČSSR 1965. Praha: Československé ústředí knižní kultury - úsek periodického tisku, 
1965. 
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Tématická skupina číslo 10: ZDRAVOTNICTVÍ - rozčleněna do čtyř kategorií. Do této 

skupiny patřily například Československé zdravotnictví, Lékařský obzor, Československá 

psychiatrie. 

Tématická skupina číslo 11: ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ - rozčleněna do šesti ka-

tegorií. Do této skupiny patřily například Zemědělská technika, Chmelařství, Kynologie. 

Tématická skupina číslo 12: ODBORÁŘSKÝ TISK. PÉČE O PRACUJÍCÍ - rozčleněna 

do pěti kategorií. Do této skupiny patřily například Odborář, Školství a kultura, Služba li-

Tématická skupina číslo 13: ČASOPISY PRO MLÁDEŽ - rozčleněna do šesti kategorií. 

Do této skupiny patřily například Ohníček, Mladý svět, My 65, Mateřídouška. 

Tématická skupina číslo 14: TĚLOVÝCHOVA A SPORT - rozčleněna do pěti katego-

rií. Do této skupiny patřily například Svět motorů, Letectví a kosmonautika, Stadion, Čes-

koslovenský sport. 

Tématická skupina číslo 15: CÍRKEVNÍ ČASOPISY - rozčleněna do pěti kategorií. Do 

této skupiny patřily například Katolické noviny, Cirkevné listy, Český bratr. 

Jak již bylo řečeno, časopis Signál byl v roce 1965 zařazen do tématické skupiny číslo 4, 

označené jako Stát a právo. Celá skupina se dále dělila na tri kategorie: Správa (4A), Prá-

vo a soudnictví (4B), Obrana a bezpečnost (4C), přičemž Signál patřil až do konce sledo-

vaného období, tedy do roku 1974, do posledně jmenované kategorie. Ke změně zařazení 

Signálu nedošlo ani v dubnu 1968, když se stal Signál vydavatelským časopisem Vydava-

telství časopisů MNO, ani v říjnu 1970, kdy se stalo vydavatelem časopisu Federální mi-

nisterstvo vnitra ČSSR.35 

Spolu se Signálem byly v kategorii Obrana a bezpečnost umístěny v roce 1965 tituly Čes-

koslovenský voják36, Historie a vojenství37, Lidová armáda38, Obrana lidu39, Požární 

ochrana40, Požární technika41, Požiarnik42, Pracovník ČSPO43, Svazarmovec44, Technika a 

35 Více k těmto změnám v kapitole Způsoby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 -1974. 
36 Časopis Československý voják byl vydáván stejně jako Signál ve Vydavatelství časopisů MNO. Vycházel 
26krát do roka (byl to tedy čtrnáctideník). Viz. Katalogy periodického tisku ČSSR 1965 - 1974. 
37 Časopis Historie a vojenství vydával Vojenský historický ústav. Vycházel 6krát do roka. Tamtéž. 
38 Časopis Lidová armáda byl vydáván ve Vydavatelství časopisů MNO. Vycházel 26krát do roka. Tamtéž. 
39 Časopis Obrana lidu byl vydáván ve Vydavatelství časopisů MNO. Vycházel stejně jako Signál 52krát do 
roka. Tamtéž. 
40 Časopis Požární ochrana byl vydáván Českým svazem požární ochrany. Vycházel 24krát do roka. Tamtéž. 
41 Časopis Požární technika byl vydáván Českým svazem požární ochrany. Vycházel 12krát do roka. Tam-
též. 
42 Časopis Požiarnik byl vydáván Slovenským výborem čs. hasičstva Bratislava v Obzoru. Vycházel 24krát 
do roka. Tamtéž 
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sport45, Tuzoltó 46 Do roku 1968 rozšířily řady této kategorie ještě časopisy Radar, A- Re-

vue, Auto-moto, Střelecká revue a Bezpečnost, část z nich však v roce 1969 zanikla. 

V roce 1970 se ustálilo složení kategorie Obrana a bezpečnost na 11 časopisech - Atom47, 

Bezpečnost48, Československý voják, Historie vojenství, Kriminalistický sborník49, Lido-

vá armáda, Obrana lidu, Požární ochrana, Signál, Střelecká revue50 a Svazarmovec - a pře-

trvalo beze změny až do konce sledovaného období. 

° Časopis Signál a jeho postavení v rámci svazarmovského tisku v letech 1965 -1968 

Časopis Signál byl vydáván Ústředním výborem Svazu pro spolupráci s armádou ve Vy-

davatelství časopisů MNO od 1. ledna 1965 do dubna roku 1968. Mimo něj vydával Sva-

zarm ve druhé polovině šedesátých let ještě další tituly. Byly jimi časopisy Svazarmovec, 

Technika a šport, Svět motorů, Amatérské rádio, Radiový konstruktér, Letectví a kosmo-

nautika, Modelář, Kynologie a Potápěč.51 

V roce 1965, kdy ještě neexistoval časopis Potápěč, činil celkový jednorázový náklad sva-

zarmovských časopisů 490.760 výtisků, což bylo o téměř 80 tisíc výtisků víc než v roce 

předchozím.52 Výrazně se na tomto nárůstu nákladu podílel právě časopis Signál. Jeho 

předchůdce Obránce vlasti vycházel v roce 1964 v jednorázovém nákladu 26 045 výtisků, 

časopis Signál pak v roce 1965 dosáhl nákladu ve výši více než 60 tisíc výtisků.53 Tím se 

zároveň stal, co do výše nákladu, druhým nejúspěšnějším časopisem ÚV Svazarmu hned 

za populárním Světem motorů. Do počátku roku 1968 pak vzrostl náklad ústředního orgá-

43 Časopis Pracovník ČSPO byl vydáván Českým svazem požární ochrany. Vycházel 12krát do roka. Tam-
též. 
44 Časopis Svazarmovec byl vydáván Svazarmem ve Vydavatelství časopisů MNO. Vycházel 26krát do ro-
ka. Tamtéž. 
45 Časopis Technika a šport byl vydáván ve Vydavatelství časopisů MNO. Vycházel 52krát do roka. Tamtéž. 
46 Časopis Tuzoltó byl vydáván Slovenským výborem požární ochrany v Obzoru. Vycházel 12krát do roka. 
Tamtéž. 
47 Časopis Atom byl vydáván generálním štábem Ministerstva národní obrany ve vydavatelství Magnet (bý-
valé Vydavatelství časopisů MNO). Vycházel 12krát ročně. Viz. Katalogy periodického tisku ČSR 1970 
1974. 
48 Časopis Bezpečnost byl vydáván Federálním ministerstvem vnitra ČSSR ve vydavatelství Magnet. Vy-
cházel 26krát do roka. Tamtéž. 
49 Časopis Kriminalistický sborník byl vydáván Federální kriminální ústřednou Ministerstva vnitra ČSSR ve 
vydavatelství Magnet. Vycházel 12x do roka. Tamtéž. 
50 Časopis Střelecká revue byl vydáván Federálním výborem Svazarmu ve vydavatelství Magnet. Vycházel 
12krát do roka. Tamtéž. 
51 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 21, Přehled o činnosti Svazu pro spolupráci s armádou mezi druhým a 
třetím sjezdem, nedatováno. 
52 Tamtéž. 
53 Tamtéž. 
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nu Svazarmu na 70 tisíc výtisků.54 V dubnu téhož roku se za neobjasněných podmínek vy-

vázal z podřízení Svazarmu a stal vydavatelským časopisem Vydavatelství časopisů 

MNO. 

Vývoj nákladů svazarmovských časopisů od roku 1957 do roku 196555 

Časopis 1957 1961 1962 1963 1964 1965 

Signál (Obránce vlasti) 19.600 25.463 28.372 22.743 26.045 60.893 
Technika a šport (Obrán-
ca vlasti) 

5.100 10.702 11.988 7.422 10.063 12.388 

Svazarmovec 9.500 13.238 13.016 11.272 12.753 10.168 
Svět motorů 174.400 200.333 200.466 204.616 245.743 256.304 
Amatérské rádio 34.000 34.337 34.525 36.089 39.734 41.758 
Rádiový konstruktér 19.800 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 
Letectví a kosmonautika 33.400 33.715 33.609 33.461 37.215 38.304 
Modelář 20.800 22.507 22.861 22.758 25.915 26.395 
Kynologie 8.900 9.888 10.458 10.873 13.359 16.240 
Celkový jednorázový 
náklad 

296.400 350.183 355.295 349.234 410.827 490.760 

° Časopis Signál a jeho postavení v rámci Vydavatelství časopisů MNO 

K období od dubna 1968 do října 1970, kdy byl časopis Signál vydavatelským časopisem 

MNO, existuje v archivech minimum dokumentů. Jisté je, že toto vydavatelství mimo vy-

davatelských časopisů typu Signálu vydávalo ještě periodika řízená Svazarmem, minister-

stvem národní obrany (Obrana lidu, Československý voják, Lidová armáda atd.) a také pe-

riodika ministerstva vnitra (Bezpečnost, Kriminalistický zápisník atd).56 Fakticky tak po-

krývalo téměř všechna periodika z kategorie Obrana a bezpečnost, řazené v rámci téma-

tické skupiny Stát a právo, s výjimkou časopisu Požární ochrana. 

Náklad Signálu pod vedením Vydavatelství časopisů MNO trvale stoupal z počátečních 70 

tisíc výtisků na začátku roku 1968 přes 140 tisíc výtisků v roce 1969 až na 154 000 výtis-

ků ve druhém pololetí roku 1970.57 Řízením časopisu ze strany Vydavatelství MNO se de-

54 Viz. Katalogy periodického tisku 1965 - 1968. K tomuto údaji třeba podotknout, že nemusí úplně odrážet 
reálný stav, protože například údaje uveřejněné v Katalogu periodického tisku ČSSR 1970 se diametrálně liší 
od údajů ministerstva vnitra, které se v té době ujímalo řízení časopisu Signál. Jiný údaj nicméně není 
v archivech k dispozici, proto jej budeme nadále brát na zřetel. 
55 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 21, Přehled o činnosti Svazu pro spolupráci s armádou mezi druhým a 
třetím sjezdem, nedatováno. 
56 Tamtéž. 
57 Údaje za rok 1969 a 1970 viz. AMV, IX. správa, i.j. 461/13, Dohoda mezi ministerstvem národní obrany a 
národním podnikem Magnet, vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obrany a ministerstvem vnitra 
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tailněji zabývá kapitola Způsoby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 -

1974. 

° Postavení časopisu Signál v rámci periodik vydávaných Federálním ministerstvem vni-

tra ČSSR 

Federální ministerstvo vnitra (FMV) převzalo vydavatelské oprávnění k časopisu Signál 

od vydavatelství Magnet, dříve Vydavatelství časopisů MNO, 1. října 1970. Avšak nadále 

jej v tomto vydavatelském podniku vydávalo, přičemž v kompetenci si ponechalo rozho-

dování o personálních změnách v redakci, o programovém zaměření časopisu a běžné ří-

zení redakce. Magnet měl na starosti technické, ekonomické a finanční otázky související 

s vydáváním Signálu.58 

Mimo Signálu řídilo a vydávalo FMV ještě pět dalších časopisů: Bezpečnost, Stráž vlasti, 

Pohraničník, Kriminalistický sborník a Československá kriminalistika.59 Signál měl v této 

společnosti do jisté míry výsadní postavení, které vyplyne z podrobnějšího seznámení 

s ostatním časopisy vydávanými v působnosti FMV. 

Časopis Bezpečnost byl čtrnáctideník určený pro vnitřní potřebu příslušníků FMV, vojsk 

Pohraniční stráže a Civilní obrany, štábu Lidových milicí, Pohraniční stráže Veřejné bez-

pečnosti a členů komisí národních výborů pro ochranu veřejného pořádku, přičemž jeho 

náklad v sedmdesátých letech nepřekročil hranici 50 tisíc výtisků.60 

Časopis Stráž vlasti vycházel jednou týdně a byl určen pro vnitřní potřebu vojsk FMV. Je-

ho náklad osciloval mezi 1 0 - 2 0 tisíci výtisků.61 

Časopis Pohraničník vycházel jednou měsíčně a zabýval se odbornou a politickou témati-

kou, byl určen pro vnitřní potřebu Pohraniční stráže. Distribuován byl jako tajná tiskovina. 

Kriminalistický sborník byl taktéž měsíčníkem, vydávaným Federální správou Veřejné 

bezpečnosti pro potřebu FMV s nákladem nepřesahujícím 20 tisíc výtisků.62 

Čtvrtletník Československá kriminalistika vycházel jako časopis „pro kriminalistickou te-

orii a praxi" v nákladu 1-2 tisíce výtisků. 

ČSSR o postoupení vydavatelských práv k časopisu Signál, 15. 9. 1970. Údaj za rok 1968 viz. Katalog pe-
riodického tisku ČSSR 1968. Praha: Československé ústředí knižní kultury - úsek periodického tisku, 1968. 
58 O převzetí vydavatelského oprávnění k časopisu Signál FMV v této době detailně informuje kapitola Způ-
soby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 - 1974. 
59 AMV, A2/5, i.j. 5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž. 
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Z těchto údajů je jasně vidět, že Signál byl v rámci periodik vydávaných v působnosti 

FMV jediným časopisem, který byl určen pro širokou veřejnost. Tomu logicky odpovídalo 

jeho obsahové zaměření63 a náklad, přesahující v 70. letech hranici 150 tisíc výtisků. 

° Poznámka k vydavatelství Magnet, n.p. 

Časopis Signál byl od okamžiku svého vzniku do konce námi sledovaného období vydá-

ván za různých podmínek ve Vydavatelství časopisů MNO, resp. ve vydavatelství Magnet, 

n.p. Proto stojí za to, zmínit alespoň pár informací o tomto podniku. 

Ze struktury nakladatelství Naše vojsko, které bylo založeno v roce 1945, se vydělilo o 11 

let později Vydavatelství časopisů MNO, jež vzniklo na základě příkazu tehdejšího minist-

ra národní obrany Československa z 25. 6. 1956.64 Přímé řízení tohoto vydavatelství, ja-

kožto útvaru ministerstva národní obrany, vykonávala Hlavní politická správa ČSLA. 

Úkolem tohoto vydavatelství bylo produkovat a distribuovat periodický tisk.65 

V roce 1967 se stal z Vydavatelství časopisů MNO národní podnik. V únoru roku 1969 

byl tento podnik přejmenován na Magnet, n.p. Pod tímto názvem fungovalo vydavatelství 

do 18. 10. 1978, kdy bylo přejmenováno na Vydavatelství Naše vojsko, n.p.66 

V tomto vydavatelství byl vydáván vojenský tisk (Obrana lidu, Československý voják, 

Zápisník, Lidová armáda, ATOM atd.), svazarmovské časopisy (Svazarmovec, Svět moto-

rů, Letectví a kosmonautika, Modelář atd.), branně bezpečnostní časopisy (Signál, Pohra-

ničník atd.) i některé méně známé tituly stojící mimo tyto tři tématické skupiny. 

63 Blíže o obsahovém zaměření Signálu v kapitole Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 -1974. 
64 MELČOVÁ, Václava. Naše vojsko. Čtenář. Listopad 1989, roč. 41, č. 11, příloha, s. 41 - 44. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž. 
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5. Způsoby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 - 1974 
Systém řízení časopisu Signál se v průběhu sledovaného období několikrát proměnil, a to 

v přímé návaznosti na dvojí změnu vydavatele tohoto týdeníku. Jak již bylo řečeno, od za-

čátku roku 1965 do dubna 1968 byl tento časopis ústředním orgánem Svazu pro spolupráci 

s armádou. V dubnu 1968 se stal za nepříliš vyjasněných okolností vydavatelským časopi-

sem Vydavatelství časopisů MNO, v říjnu roku 1970 pak získalo vydavatelské oprávnění 

k tomuto časopisu Federální ministerstvo vnitra ČR. 

° Časopis Signál jako ústřední orgán Svazarmu 

Svaz pro spolupráci s armádou byl brannou organizací, jejímž cílem v šedesátých letech 

bylo podílet se na zabezpečení obrany vlasti a spojit svou činnost s potřebami ozbrojených 

sil. Jako takový měl Svazarm své úkoly při technické přípravě a vojenské výchově česko-

slovenského obyvatelstva.67 S tím souvisely konkrétní úkoly jako „...všestranná příprava a 

politická výchova branců; zkvalitnění a rozšíření přípravy záloh i důsledné zabezpečení 

našeho (svazarmovského - pozn. autora) podílu na přípravě občanů k obraně vlasti..."68 

Nezbytnou součástí působení Svazarmu bylo také rozvíjení oblasti zájmové a sportovní 

činnosti, jež v sobě zahrnovala radistiku, sportovní parašutismus, modelářství, sportovní 

letectví, motorismus, branné vodáctví a střelectví.69 

Hlavním představitelem a nástrojem rozvíjení činnosti Svazarmu na veřejnosti byly zá-

kladní organizace, jichž bylo v roce 1965 evidováno přes osm tisíc70 a které působily na 

vesnicích, v závodech a ve městech. 

Nezanedbatelným nástrojem působení Svazarmu na obyvatelstvo byl také svazarmovský 

tisk, jenž čítal v roce 1965 devět titulů,71 včetně časopisu Signál. Svazarm všechny své ti-

tuly vydával ve Vydavatelství časopisů MNO, bohužel o rozdělení kompetencí mezi Sva-

zarmem a tímto vydavatelstvím dostupné dokumenty mlčí. 

Pro celý svazarmovský tisk existoval jednotný systém řízení, platný i pro časopis Signál. 

Lze tak konstatovat, že redakce časopisu Signál byla „...ideově, odborně a po kádrové 

67 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 21, Přehled o činnosti Svazu pro spolupráci s armádou mezi druhým a 
třetím sjezdem, nedatováno. 
68 Tamtéž. 
69 Tamtéž. 
70 Tamtéž. 
71 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 17, Usnesení orgánů ÚV Svazarmu ze schůze předsednictva ÚV Svazar-
mu, 22. dubna 1964. Bod 1: Hodnocení obsahového zaměření a struktury svazarmovského tisku, 22. dubna 
1964. 
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stránce řízena Ústředním výborem Svazarmu..."72 Šéfredaktor tohoto časopisu, tedy Vládo 

Kašpar, se zúčastňoval zasedání, plén ÚV Svazarmu a všech důležitých porad svoláva-

ných organizačním sekretariátem ÚV Svazarmu, na kterých byly konkretizovány úkoly 

pro jednotlivá svazarmovská periodika.73 Zároveň se šéfredaktoři těchto periodik scházeli 

na pravidelných měsíčních poradách u místopředsedy ÚV Svazarmu. V rámci organizační 

hierarchie podléhal časopis Signál primárně oddělení propagandy a agitace. Náčelníkovi 

tohoto oddělení předkládala redakce čtvrtletní výhledové plány, on pak jednou za rok 

předkládal organizačnímu sekretariátu ÚV Svazarmu roční hodnotící zprávy o činnosti to-

hoto i dalších svazarmovských časopisů.74 Zároveň byla ustavena redakční rada časopisu, 

o jejíchž úkolech však zatím nic nevíme. 

Kvůli neexistenci či nezinventarizovaní dalších dokumentů není také vůbec jasné, jakým 

způsobem se na řízení časopisu podílelo Vydavatelství časopisů MNO. Podle výpovědi 

bývalého vedoucího kulturní rubriky časopisu Signál Iva Štuky toto vydavatelství na chod 

časopisu určitý vliv mělo, zejména jeho ředitel Jiří Černý. „...Mnozí svazarmovští úřední-

ci, kteří trvali na dodržování jimi schválených dokumentů, naráželi na postavu Jiřího Čer-

ného. Jejich vliv proto nebyl tak silný, jak by se mohlo zdát. Černý nejen Signálu, ale i 

dalším časopisům, otevíral v mnohých ohledech cestu..."75 

Kromě Svazarmu a redakční rady zasahovalo výrazně do řízení časopisu pravděpodobně 

také ideologické oddělení ÚV KSČ. Podle Štuky to byl hlavně tento orgán komunistické 

strany, kdo rozhodoval o zásadních otázkách týkajících se časopisu Signál. „...Svazarm se 

podílel na běžném chodu časopisu a redakce, ale o důležitých věcech, jako byly například 

personální otázky, rozhodoval většinou partajní orgán ÚV. Svazarm byl tak říkajíc zpro-

středkovatelský orgán, který především poslouchal příkazy ÚV KSČ, a pokud sám chtěl 

iniciovat nějakou změnu, stejně k ní musel získat souhlas z ÚV..."76 

Bohužel, ke konkrétním krokům a opatřením jak ze strany orgánů komunistické strany, tak 

ze strany Svazarmu, nejsou z dostupných zdrojů k dispozici žádné další údaje. Známe jen 

podobu „ideově-politického plánu" časopisu Signál na rok 1967. Podle něj měl časopis 

Signál v tomto roce za úkol „...pomáhat vysvětlovat a probojovávat vojenskou politiku 

KSČ, získávat kjejímu plnění zvláště mládež (...); věnovat zvláštní pozornost přípravě 

mladých na službu v armádě, propagovat ČSLA i armády Varšavské smlouvy (...); ukazo-

72 Tamtéž. 
73 Tamtéž. 
74 Tamtéž. 
75 Rozhovor s Ivem Štukou, realizovaný 13.4. 2006. 
76 Tamtéž. 
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vat agresivní charakter imperialismu a rozvíjet kontrapropagandu (...); popularizovat co 

nejsiřeji brannou zájmovou a sportovní činnost Svazarmu, jako prostředek ovlivňování 

zájmu mladých, zasazovat se za masovou účast mladých na technických sportech (...); po-

pularizovat branně technickou přípravu mladých lidí z hlediska soudobých potřeb armády 

i národního hospodářství. Populárně se zabývat zvláště motorismem, dále radistikou, po-

tápěčstvím, parašutismem a modelářstvím, letectvím a střelectvím. Seznamovat s historií 

a vývojem vojenské a branné techniky i kosmonautiky (...); popularizovat práci naší Bez-

pečnosti i z hlediska prevence vůči zločinnosti mládeže a proti nehodovosti zvláště 

v motorismu..."77 To vše měla redakce činit moderní a čtivou formou. 

Redakce tyto úkoly plnila, alespoň dle výsledků obsahové analýzy, jen částečně. Velký 

prostor poskytovali redaktoři, ve shodě s „ideově politickým" plánem, svazarmovským 

sportům a sportovcům (17,5 % všech materiálů na dvoustraně 2-3 a 37,3% na dvoustraně 

6-7), vojenské historii (24,6% všech materiálů na dvoustraně 4-5), vědě a technice (19,7% 

všech materiálů na dvoustraně 4-5) a politice zahraničních států (17,5% všech materiálů 

na dvoustraně 2-3), zejména USA a SRN. Naopak v propagaci čs. armády a její soudobé 

činnosti časopis Signál výrazně zaostával - zastoupení tématu život v armádě nepřekročilo 

na žádné dvoustraně hranici 11%. Ani propagace Svazarmu nebyla co do četnosti materiá-

lů zabývajících se činností této organizace taková, jak by se mohlo od ústředního orgánu 

Svazarmu očekávat - v období let 1965 - 1967 se Svazarmu jako organizace týkaly jen 

2,2% všech článků.78 

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ REDAKCE 

O personální podobě redakce v roce 1965 již byla řeč v kapitole Časopis Signál jako po-

kračovatel časopisu Obránce vlasti. Připomeňme tedy jen, že redakce Signálu byla 

v tomto roce složena ze 14 redaktorů. Dva z nich - J. Valenta a A. Bahenský - tvořili foto-

grafické oddělení, další dva - K. Perman a M. Houska - pak tvořili grafické oddělení. Šéf-

redaktorem byl Vládo Kašpar a jeho zástupcem od března 1965 O. Trochta. 

Do dubna roku 1968 došlo v redakci časopisu pravděpodobně79 jen ke čtyřem změnám. 

V červnu roku 1966 doplnil redakci odborník na motoristický sport Karel Hrubec, v roce 

77 AMK, f. Evidence periodického tisku, E 4084, Ideově politický plán a zaměření časopisu Signál v roce 
1967, nedatováno. 
78 Popis metody a další výsledky obsahové analýzy viz kapitola Obsahová analýza časopisu Signál v letech 
1965 -1974. 
79 Připomínám, že k tomuto období se nenacházejí v dostupných zdrojích téměř žádné dokumenty, takže toto 
tvrzení je založeno z velké míry pouze na analýze jednotlivých ročníků časopisu Signál. 
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následujícím nastoupil do redakce Signálu vystudovaný právník Juraj Poliaček.80 Ve stej-

ném roce naopak opustil redakci ústředního orgánu Svazarmu redaktor Miroslav Fišera. 

V lednu 1968 pak byla do časopisu Signál přijata na pozici jazykové redaktory Marie 

Kožnarová. 

° Časopis Signál jako vydavatelský časopis Vydavatelství časopisů MNO 

Od úvodních čísel časopisu Signál v roce 1968 bylo patrné, že redakce tohoto týdeníku 

podporovala reformní snahy nového generálního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka. 

„...Rozdělení nejvyšších funkcí a zvolení soudruha Dubčeka je příkladem, jak vytvářet 

podmínky pro další proces demokratizace ve státně politické oblasti...,"81 stálo například 

v redakčním komentáři k Dubčekovu zvolení. 

Brzy se začala redakce sama angažovat v prosazování „demokratizačního procesu" ve 

Svazarmu. V úvodním březnovém čísle například přinesla článek „Čím začít?", jehož sou-

částí bylo následující prohlášení: „...redakce Signálu soudí, že je nezbytné otevřít stránky 

časopisu základnímu tématu: JAK VE SVAZARMU DÁL, ČÍM ZAČÍT PO 

LEDNOVÉM PLÉNU ÚV KSČ."82 Během března 1968 se pak na stránkách Signálu ně-

kolikrát objevila neskrývaná kritika vedení Ústředního výboru Svazarmu včetně jeho 

předsedy Josefa Hečka.83 Vše vyvrcholilo v prvních dubnových dnech, kdy redakce časo-

pisu Signál odmítla, aby ji nadále řídil Svazarm, a vynutila si předání edičních práv 

k časopisu na Vydavatelství časopisů MNO, s čímž rozklížené předsednictvo UV Svazar-

mu souhlasilo.84 V čísle z 6. dubna oznámila redakce tuto skutečnost svým čtenářům 

v článku nazvaném „V časové tísni". „...Signál je připraven poskytnout své stránky všem 

organizacím a sdružením, které se vytvoří v motorismu, letectví, modelářství atd. Redakce 

chce uspokojovat zájmy svých čtenářů a realizovat partnerství se všemi zájmovými skupi-

nami. Proto odmítá, aby Svazarm nadále řídil redakci. Předsednictvo ÚV v dané chvíli re-

spektovalo tento požadavek a rozhodlo předat ediční práva Signálu na vydavatelství časo-

pisů MNO..."85 Jiný písemný pramen k těmto událostem bohužel není ve studovaných 

80 Bližší informace k j ednotlivým redaktorům viz. kapitola Redaktoři působící v časopise Signál v průběhu 
let 1965 -1974. 
81 Signál. 18. 1. 1968, roč. 4, č. 3, s. 2. 
82 NESG. Čím začít? Signál. 2. 3. 1968, roč. 4, č. 9, s. 6. 
83 Například: NESG. Rychle a bez kompromisů. Signál. 23. 3. 1968, roč. 4, č. 12, s. 3.; NESG. Svazarm na 
křižovatce. Signál. 30. 3. 1968, roč. 4, č. 13, s. 2. 
84 Rozklížený proto, že na plénu ÚV Svazarmu konaném na začátku dubna 1968 rezignovali na své funkce 
předseda a místopředsedové ÚV Svazarmu. 
85 NESG. V časové tísni. Signál. 6. 4. 1968, roč.4, č. 14, s. 11. 
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zdrojích dostupný. Jisté však je, že ke změně vydavatele časopisu Signál skutečně došlo.86 

Potvrzují to jednak údaje z tiráže ve všech následujících číslech Signálu roku 1968, v 

nichž bylo jako vydavatel uváděno pouze Vydavatelství časopisů MNO, a také slova Iva 

Štuky: „...V návaznosti na společenské změny jsme si v redakci říkali, že už je potřeba 

trhnout oponou. Na Svazarmu setrvávali bývalí generálové a funkcionáři, s nimiž se neda-

lo rozumně mluvit o tom, že chceme dělat společensko kritický časopis. Takže nezbylo 

než se vymanit z náručí Svazarmu - což se zásluhou Jiřího Černého87 a Vlada Kašpara po-

dařilo - a dělat časopis, který bude toliko závislý na vydavatelském domě ministerstva 

obrany..."88 Podle Štuky se tímto krokem stal Signál do srpna 1968 v postatě svobodným 

časopisem, neomezovaným žádným vnějším diktátem. „...Měli jsme podmínku, že když 

bude časopis schopen se sám uživit, tak nám do jeho tvorby nebude ani pan Černý moc 

mluvit. A protože se nám to dařilo, otevřela se nám možnost vytvářet volný a svobodný 

žurnál, po kterém se dlouho toužilo. Zásahy do řízení časopisu ze strany vydavatele 

opravdu byly minimální..."89 

Omezení a vlivy ze strany orgánů komunistické strany90 se prý časopisu Signál také téměř 

nedotkly, protože tyto orgány postupně ztrácely na síle. „...Partajní orgány byly spíše pod 

naším tlakem. Když se nám snažily něco nařizovat, tak jsme jim odvětili, že do toho ne-

mají co mluvit, protože se naprosto změnila společenská situace a jsme svobodný časo-

pis."91 Podporu pro toto Štukovo tvrzení je možné nalézt v práci Karla Kaplana Českoslo-

vensko v letech 1967 - 1969. „...Mocenské orgány svou dvouměsíční polednovou neroz-

hodností, bezradností a nevyjasněnou politikou vytvořily podmínky pro aktivitu, která 

z novinářů mohla učinit důležitou mocenskopolitickou sílu a posunout je do role svého 

přechodně rovnocenného partnera. To vše vedlo k přerušení ještě nedávného vztahu podří-

zenosti novinářů komunistickému vedení a k proklamaci jejich úplné nezávislosti."92 

Od dubna 1968 byl tedy časopis Signál vydavatelským časopisem a na svých stránkách i 

nadále podporoval reformní hnutí v tehdejším Československu. Pravidelnou součástí jeho 

obsahu se staly články odsuzující soudní procesy z 50. let,93 zabývající se aférou okolo 

86 K podobnému kroku, jako redakce časopisu Signál, přistoupila také redakce čtrnáctideníku Svazarmovec. 
Viz: NESG. Na okraj dvou diskuzí. Svazarmovec. 20. 4. 1968, roč. 17, č. 8, s. 11. 
87 Jiří Černý byl tehdejším ředitelem Vydavatelství časopisů MNO. 
88 Rozhovor s Ivem Štukou, realizovaný 13. 4. 2006. 
89 Tamtéž. 
90 Především nově zřízeného Úseku tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ. 
91 Tamtéž. 
92 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1967 -1969. 4 část. 1. vyd. Praha: SPN, 1993. ISBN - 80-04-
26 142-6. S. 21. 
93 Např.: POLEŠOVSKÝ, Jan. Mrtví neodpouštějí. Signál. 6. 7. 1968, roč. 4, č. 27, s. 2.; TAUBER, Ota. 
Psanci této země. Signál. 20. 4. 1968, roč. 4, č. 16, s. 3. 
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generála Šejny,94 materiály o nutnosti zásadních reforem politického systému a ekonomi-

ky95 a ve zvýšené míře také kulturní materiály.96 Neznamená to ovšem, že by se v roce 

1968 vytratila témata jako historie vojenství, svazarmovské sporty či motorismu, jež plnila 

stránky časopisu v letech předcházejících. Jen nebyla tolik akcentována.97 Zachovány zů-

staly také povídky, krimi a špionážní příběhy či reportáže, ilustrovaný humor a další mate-

riály typické pro časopis Signál v dřívějších letech. 

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v noci z 20. na 21. srpna 

1968 se situace v časopise Signál podle Iva Štuky změnila. „...Posrpnová čísla už byla 

ovlivněna tlakem ze strany ÚV KSČ, který se rychle stupňoval..."98 V zářijovém čísle 35 

redakce čtenářům otevřeně sdělila, že ve snaze přispět k rychlému odchodu okupačních 

vojsk zmírní i časopis Signál svou rétoriku. „...Jistě pochopíte, že v zájmu co nejrychlejší-

ho odchodu nezvaných návštěvníků z naší vlasti bude k vám i náš časopis promlouvat po-

někud zastřeným hlasem...."99 Přesto se až do dubna roku 1969 objevovaly v tomto týde-

níku mnohé kritické články na adresu vývoje situace v Československu,100 stejně jako 

v ostatních periodických titulech dostaly v Signálu prostor materiály o upálení Jana Pala-

cha101 či o dvojím vítězství československých hokejistů nad sovětskými na mistrovství 

světa ve Stockholmu.102 

Definitivní zlom podle Štuky nastal krátce po jmenování Gustava Husáka generálním ta-

jemníkem ÚV KSČ na plenárním zasedání tohoto orgánu 17. dubna 1969. „...Čtrnáct dní 

po jeho zvolení došlo k razantním změnám na všech úsecích partajní nomenklatury, která 

byla nad námi, a brzy přišly i personální čistky v samotných redakcích. Všechny materiály 

také musely procházet přes cenzory, kteří byli vedeni jako zaměstnanci Vydavatelství ča-

sopisů MNO..."103 Štuková slova potvrzuje i tématika článků v samotném časopise. Od 

čísla vydanéno 26. dubna až do konce roku nelze na stránkách tohoto týdeníku najít žádný 

kritický či kontroverzní materiál o politice, vývoji ve společnosti, období vlády KSČ 

v padesátých letech atp. 

94 Např: TROCHTA, Oliver. Aféra dobrého vojáka Šejny. Signál. 13. 4. 1968, roč. 4, č. 15, s. 3. 
95 Např: ŠTUKA, Ivo. Jak se ti líbí ten obrázek? Signál. 25. 5. 1968, roč. 4, č. 21, s. 2. 
96 Blíže viz kapitola Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 -1974. 
97 Pro srovnání: Podíl článků o svazarmovských sportech na celkovém obsahu činil v roce 1967 6,5% a 
v roce 1968 2,5%. 
98 Rozhovor s Ivem Štukou, realizovaný 13. 4. 2006. 
99 NESG. Milí čtenáři! Signál. 5. 9. 1968, roč. 4, č. 35, s. 2. 
100 Např: ŠTUKA, Ivo. Nedovolená dovolená. Signál. 1. 9. 1968, roč. 4, č. 36, s. 2-3.; NESG. Lidé republice. 
Signál. 26. 10. 1968, roč. 4, č. 43, s. 2.; ŠTUKA, Ivo. Leden= jaro = čs. kalendář. Signál. 23. 11. 1968, roč. 
4, č. 47, s. 2.; HOLUB, Jaroslav. Kdo začíná zase lhát? Signál. 15. 3. 1969, roč. 5, č. 11, s. 3. 
101 Např.: ŠTUKA, Ivo. Smrt ne. Signál. 25. 1. 1969, roč. 5, č. 4, s. 3. 
102 Např.: ŠTUKA, Ivo. Krásný příchod jara. Signál. 29. 3. 1969, roč. 5, č. 13, s. 6. 
103 Rozhovor s Ivem Štukou, realizovaný 13.4. 2006. 
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První zásadní personální změna postihla redakci časopisu Signál v červenci roku 1969.104 

Z pozice šéfredaktora byl odvolán Vládo Kašpar, jehož později v této funkci nahradil Oli-

ver Trochta.105 Další personální obměnou, v září 1969, byl nucený odchod Iva Štuky, kte-

rý byl společně s V. Kašparem označen za hlavního iniciátora vývoje časopisu po lednu 

1968.106 Redakci opustil také redaktor J. Poliaček, jenž byl uvolněn na stáž do NSR, na 

konci roku 1969 zemřel na infarkt redaktor J. Holub. Řady redaktorů časopisu Signál nao-

pak rozšířili absolventi Fakulty žurnalistiky UK Jiří Vaněk (říjen 1969) a Jan Cebrovský 

(březen 1970), dále bývalý redaktor Zemědělských novin Jiří Margolius (červenec 1969) a 

elév Miroslav Kottek (březen 1970), který však záhy redakci opustil.107 

Ke druhé vlně personálních změn v redakci Signálu došlo až po převodu vydavatelských 

práv k časopisu Signál na Federální ministerstvo vnitra ČSSR (dále jen FMV) k 1. říjnu 

roku 1970. 

° Signál jako časopis Federálního ministerstva vnitra ČSSR 

Československé ministerstvo vnitra mělo zájem o vydávání společenského „bezpečnostní-

ho" časopisu již v polovině 60. let. Pro nový magazín byly zvažovány názvy jako „Pozor 

STOP!" nebo „Zpravodaj SNB". Čtrnáctideník měl podle nerealizovaných návrhů působit 

jako propagátor resortu a zároveň sloužit k prevenci páchání trestných činů.108 Uvažovalo 

se o nákladu kolem 50 tisíc výtisků s perspektivou jeho nárůstu až k hranici 200 tisíc. Pro-

běhly dokonce konzultace s vedením ideologického oddělení ÚV KSČ, jehož představitelé 

navrhli obsadit funkci šéfredaktora novinářem Františkem Kouckým.109 

K myšlence vydávat vlastní časopis se ministerstvo vnitra vrátilo v roce 1969. Namísto 

vytvoření zbrusu nového magazínu však vedení vnitra pojalo záměr převzít jeden z již 

etablovaných časopisů na československém trhu - Signál.110 

Jednání o převzetí časopisu Signál do působnosti ministerstva vnitra probíhala od listopa-

du 1969 mezi tiskovým oddělením ÚV KSČ, Hlavní politickou správou ČSLA a tiskovým 

104 Ještě před tím, v únoru roku 1969, zemřel redaktor Bohuslav Čepelák. Na konci roku 1968 opustil z ne-
známých důvodů redakci redaktor Ota Tauber, v září 1968 byl přijat do redakce Václav Tomek. Viz. AMV, 
IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 23. 4. 1970. 
105 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 23. 4. 
1970. 
106 Tamtéž. 
107 Tamtéž. 
108 CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Před-
pokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
109 Tamtéž. 
110 Mimo Signálu převzalo FMV v roce 1970 také časopis Bezpečnost, primárně určený příslušníkům SNB. 
Dále byly v působnosti FMV vydávány časopisy Stráž vlasti a Pohraničník (pro Pohraniční stráž), Krimina-
listický sborník a Československá kriminalistika (pro účely kriminální služby Veřejné bezpečnosti). 

28 



odborem sekretariátu FMV ČSSR. Tato jednání dospěla do závěrečné etapy v červnu 

1970. Konečné výstupy byly shrnuty do dokumentu „Dohoda mezi ministerstvem národní 

obrany a národním podnikem Magnet, vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obra-

ny a ministerstvem vnitra ČSSR o postoupení vydavatelských práv k časopisu Signál."111 

Dohoda byla uzavřena se souhlasem vedoucího tiskového oddělení ÚV KSČ p. Diviše 15. 

září 1970. Svými podpisy ji opatřili Jan Kovář (za tiskový odbor sekretariátu FMV), L. 

Baroš (náčelník oddělení hromadných sdělovacích prostředků HPS ČSLA) a Jiří Černý 

(ředitel n.p. Magnet). Událo se tak „...ve smyslu zákona č.81/1966 Sb., ve znění zákona 

č.84/1968 Sb. a č. 127/1968 Sb..."112 K převzetí vydavatelských práv došlo k l.říjnu 1970. 

Na základě uzavřené dohody mělo FMV ČSSR právo rozhodovat o „politicko-ideovém 

programu" a zaměření časopisu, v jeho kompetenci dále měla být rozhodnutí o personál-

ním obsazením redakce a také o některých základních otázkách při řízení redakce, včetně 

ustanovení a jmenování redakční rady.113 Otázky technické, ekonomické a finanční, jež 

souvisely s vydáváním časopisu, byly ponechány v působnosti vydavatelství Magnet.114 

FMV si pouze vyhradilo účast při rozhodování o rozpočtu a změnách v základních pro-

středcích Signálu.115 Jako vydavatel byl dle dohody nadále označován Magnet. 

Jako jeden z důvodů převzetí vydavatelských práv ministerstvem vnitra byla uváděna sku-

tečnost, že díky Signálu se dostane FMV „...významného propagačního prostředku 

s celostátní působností..."116 Signál v roce 1969 totiž vycházel v průměrném nákladu 

141.396 výtisků a remitenda činila pouze 0,37%, což znamenalo nejmenší procento remi-

tendy ze všech časopisů vycházejících v nakladatelství Magnet. Čistý zisk redakce Signálu 

pak činil 3 158 662,68 Kčs. Za druhé pololetí roku 1970 došlo k dalšímu zvýšení průměr-

ného nákladu, a to na 154.896 výtisků.117 

111 AMV, IX. správa, i.j. 461/13, Dohoda mezi ministerstvem národní obrany a národním podnikem Magnet, 
vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obrany a ministerstvem vnitra ČSSR o postoupení vydavatel-
ských práv k časopisu Signál, 15. 9. 1970. 
112 Tamtéž. 
113 Zároveň MV rozhodovalo o platovém zařazení (vedoucích) redaktorů, o rozpočtu redakce, o změnách 
v základních prostředcích časopisu s výjimkou změn menšího rozsahu. Také mělo právo „...vyjádřit se ke 
způsobu využití čistého hospodářského výtěžku časopisu, a to ve směru jeho užití ve prospěch modernizace 
a jiných potřebných nákladů časopisu Signál...". Tamtéž. 
114 Ministerstvo vnitra zmocnilo Magnet zabezpečováním ekonomických a technických otázek souvisejících 
s vydáváním časopisu Signál s tím, že n.p. Magnet zabezpečoval úplné náklady vydávání časopisů a náležel 
mu hospodářský výsledek časopisu ve smyslu tehdy platných právních předpisů. Magnet v těchto otázkách 
zastupoval vydavatele a zajišťoval veškeré povinnosti z toho vyplývající. 
115 AMV, IX. správa, i.j. 461/13, Dohoda mezi ministerstvem národní obrany a národním podnikem Magnet, 
vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obrany a ministerstvem vnitra ČSSR o postoupení vydavatel-
ských práv k časopisu Signál, 15. 9. 1970. 
116 Tamtéž. 
117 Tamtéž. 
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Čtenářská obec Signálu se v té době rekrutovala převážně z lidí mladších než 40 let118 a 

FMV si slibovalo, že na základě takového složení publika bude moci účinně 

„...propagovat a popularizovat brannou a bezpečnostní politiku KSČ, upevňovat morální a 

charakterové vlastnosti budovatelů a obránců socialismu..." Zároveň mělo být v časopise 

možné poskytnout větší prostor pro „...politicko-odbornou výchovu příslušníků FMV a 

vyjadřovat na jeho stránkách politické názory na nejdůležitější vnitropolitické a zahranič-

ně politické události..."119 

Je však potřeba uvědomit si, že k zajištění těchto představ bylo v té době nutné postupně 

změnit dosavadní charakter časopisu, v němž byla výše zmíněná, zejména politická témata 

uváděna spíše okrajově.120 Ostatně v „Podkladu k operativní poradě ministra vnitra... "121 

jednoznačně zazněla slova o nezbytnosti kádrových opatřeních v redakci. 

Plně v kompetenci pracovníků FMV tedy bylo vypracování „ideově politického" progra-

mu časopisu Signál. V konečné verzi se v něm spojily vlastní, specifické zájmy „vnitra" s 

požadavky oficiální politiky komunistické strany. V tomto plánu tak bylo mimo jiné sta-

noveno, že posláním časopisu měla být účinná propagace a popularizace branné a bezpeč-

nostní politiky KSČ, včasné reagování na vývoj vnitropolitické a zahraničně politické si-

tuace, „...odhalování zejména agresivního charakteru imperialismu a ideologii antikomu-

nismu, získávání zejména mladé generace pro aktivní podporu branné a bezpečnostní po-

litiky KSČ..."122 Zvláštní pozornost měl časopis Signál věnovat přípravě mladých lidí na 

službu v armádě a u Bezpečnosti, dále měl „popularizovat výsledky práce složek SNB 

v boji proti vnitřním a vnějším nepřátelům socialismu, proti rušitelům pořádku a pachate-

lům trestné činnosti, zejména z hlediska prevence zločinnosti mládeže."123 

Mimo to bylo úkolem Signálu aktivně působit proti projevům „ideologické diverze", vést 

občany k zachování státního tajemství, ochraně společenských zájmů, „...k dopravní kázni 

a dodržování ostatních bezpečnostních předpisů; propagovat ČSLA a její svazky 

118 Blíže o struktuře publika Signálu v kapitole Čtenářská obec časopisu Signál. 
119 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Podklad pro operativní poradu ministra vnitra ČSSR k 
bodu: Převzetí vydavatelských oprávnění k časopisu Signál Ministerstvem vnitra ČSSR, r. 1970. Materiál 
byl schválen v plném znění. 
120 Viz kapitola Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 - 1974. 
121 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Podklad pro operativní poradu ministra vnitra ČSSR k 
bodu: Převzetí vydavatelských oprávnění k časopisu Signál Ministerstvem vnitra ČSSR, r. 1970. Materiál 
byl schválen v plném znění. 
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž. 
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s ostatními armádami Varšavské smlouvy; věnovat pozornost Lidovým milicím a Svazar-

mu, jejich úloze v systému obrany státu; popularizovat v maximální možné míře rozvoj 

branné tělovýchovy a sportu; seznamovat čtenáře s historií a vývojem vojenské techniky, 

kosmonautiky, historií a vývojem kriminalistiky."124 Součástí obsahu mělo být také objas-

ňování výsledků „vědecko - technické revoluce", informace z oblasti kultury a materiály 

zábavného charakteru"125 

Tento „ideově politický" plán měl znamenat podle mínění představitelů tiskového odboru 

sekretariátu FMV významnou změnu v porovnání s programem, jaký plnil Signál do roku 

1970. Předtím byl Signál v jejich očích převážně oddechovým obrázkovým a reportážním 

časopisem s okrajovým zájmem o politická témata a události, vyjímaje z toho období 

1968/1969.126 

Co však bylo v tomto ideovém plánu skutečně nové? Při srovnání s tématickým progra-

mem Signálu z roku 1967 vyplouvá na povrch zejména přesun akcentu z propagace vojen-

ské politiky KSČ a vojenství celkově na bezpečnostní politiku strany a boj proti kriminali-

tě (obecné i hospodářské). Zcela novým prvkem byla deklarovaná orientace časopisu na 

osvětu v oblasti hlavních směrů vědecko-technické revoluce, stejně tak zdůraznění role ča-

sopisu v souvislosti se zachováním státního tajemství a ochrany společenských zájmů. 

° Způsob řízení časopisu Signál FMV a dalšími orgány 

Společně s časopisem Bezpečnost byl Signál díky svému vysokému nákladu považován za 

nejdůležitější ze skupiny magazínů, které ministerstvo vnitra vydávalo. Jeho přímým říze-

ním byl pověřen na základě usnesení kolegia ministra vnitra127 tiskový odbor sekretariátu 

FMV, jehož náčelníkem byl Jan Kovář.128 Tento odbor mimo zásahů do personálního slo-

žení redakce a redakční rady ovlivňoval především obsah časopisu, a to tím, že stanovoval 

základní tématické úkoly v ročních plánech propagační a publikační činnosti FMV, jež by-

ly schvalovány vedením ministerstva. Svůj prostor při sestavování tématických plánů měla 

124 Tamtéž. 
125 Tamtéž. 
126 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
127 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
128 Jan Kovář se narodil v roce 1927. Původním povoláním byl strojní zámečník. Do služeb SNB byl přijat 
na konci čtyřicátých let, od poloviny let padesátých zastával funkce v útvarech Pohraniční stráže a Veřejné 
bezpečnosti. Posléze pracoval v HSTD, resp. ÚPS, odkud byl po zákonném zrušení cenzury propuštěn. Od 
května 1969 jmenován tiskovým tajemníkem sekretariátu MV, o 13 měsíců později se stal náčelníkem tisko-
vého odboru FMV. C AJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. 
Rukopis. Předpokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komu-
nismu. 
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i redakce, která požadavky tiskového odboru zapracovala a doplnila o další témata ve 

vlastních čtvrtletních, pololetních a ročních plánech.129 Definitivní verze těchto plánů mu-

sely být samozřejmě následně znovu schváleny tiskovým odborem FMV a k tomu i re-

dakční radou. Šéfredaktor Signálu jako jediný z šéfredaktorů titulů FMV předkládal téma-

tické plány a jejich plnění také tiskovému odboru oddělení propagace a agitace UV KSČ. 

Co se potřeby aktuálních zásahů do schválených úkolů Signálu týkalo, byly tyto projedná-

vány na poradách svolávaných náčelníkem tiskového odboru FMV, případně individuálně 

s šéfredaktorem časopisu.130 Ten byl navíc každý týden zván na porady šéfredaktorů 

„ústředních sdělovacích prostředků", jež se scházely z podnětu tiskového odboru oddělení 

propagace a agitace ÚV KSČ. Na těchto poradách byl „...informován o jednání orgánů UV 

KSČ, o aktuálních úkolech sdělovacích prostředků v oblasti zahraniční politiky, o úkolech 

ekonomické propagandy a dalších aktuálních vnitropolitických otázkách..."131 Tyto pora-

dy také měly být hlavní dlouhodobou i aktuální orientací v rámci činnosti redakce Signálu. 

Z těchto skutečností mimo jiné vyplývá, že Signál podléhal (jako jediný z časopisů FMV) 

hned trojímu řízení: na úrovni redakční rady; na úrovni tiskového odboru FMV (za dohle-

du vedení ministerstva) a úrovni tiskového odboru oddělení propagace a agitace UV KSČ. 

K tomu je ještě třeba připomenout, že svůj podíl na řízení (nikoli však tematickém) časo-

pisu mělo jako fyzický vydavatel vydavatelství Magnet.132 

Určitý vliv na činnost redakce také uplatňovala na svých schůzích základní organizace 

KSČ, v tomto případě ZO A- l l , jež se měla starat o „...politicko ideový růst redakto-

rů..."133 Jejími členy byli jak pracovníci tiskového odboru sekretariátu FMV, tak pracovní-

ci redakcí Signálu a Bezpečnosti. Konkrétním příkladem role základní organizace byl po-

radní hlas v otázce personálních změn v redakci.134 

° Konkrétní kroky tiskového odboru sekretariátu FMV po převzetí vydavatelských práv 

PERSONÁLNÍ ZMĚNY V REDAKCI 

Ještě před podpisem dohody o převzetí vydavatelských práv se činovníci ministerstva vni-

tra zabývali způsobem, jak vyřešit personální situaci v redakci Signálu. Její kádrové slože-
129 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
130 Tamtéž. 
131 Tamtéž. 
132 Viz. výše. 
133 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
134 Tamtéž. 
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ní pro ně totiž bylo nepřijatelné, a to přesto, že již dříve museli Signál opustit jeho šéfre-

daktor Vládo Kašpar, bývalý vedoucí publicistického oddělení Ivo Štuka i další novináři. 

„Politická nevyhraněnost, ideová rozkolísanost a mnohdy jen profesionální přístup 

k novinářské práci převažuje u většiny redaktorů," stěžovali si autoři „Návrhu na postup 

při řešení kádrového složení časopisu Signál."135 Představám ministerstva neodpovídala 

ani skutečnost, že po skončení prověrek zůstali mezi pracovníky Signálu pouze dva ko-

munisté - zástupkyně šéfredaktora M.Kožnarová a grafik M.Houska. Stávající šéfredaktor 

O. Trochta a vedoucí oddělení publicistiky M. Michálek byli totiž z KSČ vyloučeni, re-

daktoři K.Perman a K.Hrubec byli z KSČ vyškrtnuti a J.Polešovský a V.Tomek vystoupili 

ze strany v roce 1969. Ostatní pracovníci redakce byli bezpartijní a politicky se neangažo-

vali. 

První konkrétní opatření zasahující do složení redakce byla následující: 1, odvolání O. 

Trochty z funkce šéfredaktora; 2, do doby schválení nového šéfredaktora byla vedením 

redakce pověřena M.Kožnarová; 3, v redakci byla obnovena funkce tajemníka a touto 

funkcí byl pověřen zaměstnanec FMV Ladislav Vandůrek; 4, z funkce vedoucího oddělení 

publicistiky byl odvolán (a v prosinci 1970 následně propuštěn - pozn. autora) M. Michá-

lek a řízením tohoto oddělení byl pověřen právě tajemník redakce.136 Naopak novým čle-

nem redakce se stal bývalý tiskový tajemník ministerstva vnitra František Dubský.137 

Nové vedení redakce Signálu pak muselo, vzhledem k požadavkům rozšíření sféry působ-

nosti časopisu na širší okruh veřejnosti, splnit několik úkolů. Mezi jinými například kon-

solidovat redakci do konce první poloviny roku 1971; analyzovat systém práce redakce; 

rozšířit okruh kvalitních spolupracovníků; ustavit redakční radu a zajistit její činnost; při-

pravit podmínky a realizovat zvyšování nákladu časopisu (až do možných 220 tisíc)138 

USTAVENÍ REDAKČNÍ RADY 

Sestavení nové redakční rady Signálu bylo diskutováno v první polovině roku 1971. Defi-

nitivní a FMV posléze schválený návrh dostal svou finální podobu v dubnu tohoto roku.139 

135 Tento dokument byl součástí „Podkladu pro operativní poradu ministra vnitra ČSSR k bodu: Převzetí vy-
davatelských oprávnění k časopisu Signál Ministerstvem vnitra ČSSR". AMV, IX. správa, nezařazeno, slož-
ka Signál 1970. 
136 Tamtéž. Všechna tato opatření byla uskutečněna ještě v říjnu roku 1970 a vycházela mimo uvedených 
příčin také z pohovorů s redaktory, jež byly provedeny v září a říjnu 1970 z rozkazu náčelníka tiskového od-
boru sekretariátu FMV. Oficiálně deklarovaným cílem těchto pohovorů mělo být ujasnění „...politických 
postojů, pracovních předpokladů, přínosu konsolidačnímu procesu naší země...". 

AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - František Dubský, r. 1972. 
138 A M V , A2/3, i.j. 321, Hodnocení propagační činnosti tiskového odboru MV ČSSR v roce 1970, r. 1970. 
139 AMV, A2/3, i.j. 1093, Návrh na složení redakční rady časopisu Signál a Bezpečnost, 8. dubna 1971. 
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Redakční rada časopisu Signál byla na jeho základě složena ze zástupců různých státních 

struktur a organizací. Nejvýrazněji bylo v redakční radě zastoupeno ministerstvo vnitra, a 

to hned pěti funkcionáři. Přímo z vnitra zasedli do dozorčího orgánu lidé z tiskového od-

boru, tělovýchovného odboru a Federální kriminální ústředny FMV. K nim je nutné připo-

číst pány M. Žarnovičana a L. Vandůrka, kteří sice působili přímo v redakci na místech 

šéfredaktora a tajemníka, fakticky ovšem byli zaměstnanci ministerstva vnitra.140 

Dále byly v radě zastoupeny svým činovníkem Lidové milice, ČSLA, Ústřední výbor Sva-

zarmu, ÚV SSM a odbor dopravní služby Veřejné bezpečnosti. 

Členové redakční rady v roce 1971: 

Kpt. M. Žarnovičan - pověřen řízením časopisu 

Mjr. L. Vandůrek - tajemník redakce 

František Sova - pracovník hlavního štábu LM 

Pplk. Miroslav Linka - zástupce náčelníka TO HPS ČSLA 

Vojtěch Coufal - vedoucí odboru tisku FV Svazarmu 

Alexander Szabo - zástupce vedoucího oddělení zájmové činnosti ÚV SSM 

Pplk. Václav Smolík - náčelník odboru dopravní služby HV VB 

Mjr. Josef Košák - náčelník 4. oddělení I. odboru FKÚ MV 

Mjr. František Vostrý - náčelník vnitřního oddělení Tělovýchovného odboru FMV 

Mjr. Antonín Sova - starší referent-specialista tiskového odboru sekretariátu FMV 

K úvodnímu zasedání se redakční rada sešla v červenci 1971 a přijala usnesení o tom, že 

schůzky se budou konat pravidelně po třech měsících. Rada dále definovala, že bude fun-

govat jako orgán konzultační, odborný a „...v případě potřeby schvalovací...".141 

DALŠÍ ZÁSAHY FMV DO CHODU ČASOPISU SIGNÁL 

V lednu 1971 rozhodlo FMV o nástupci odvolaného O. Trochty ve funkci šéfredaktora ča-

sopisu Signál. Na návrh náčelníka tiskového odboru FMV jmenoval k 1.2.1971 ministr 

140 Signál byl civilním časopisem a redakce zůstala civilním pracovištěm. Stejně jako v dalších redakcích se 
stejným statutem byli i v Signálu „...příslušníci bezpečnosti před svým zařazením do redakce převedeni do 
tzv. činné zálohy..." To znamená, že oficiálně uzavřeli smlouvy s civilním zaměstnavatelem (v tomto přípa-
dě s vydavatelstvím Magnet), ale nadále vystupovali veřejně jako příslušníci SNB. Příslušel jim plat, který 
před zařazením do redakce měli na ministerstvu vnitra, mzda od civilního zaměstnavatele se pak přesouvala 
na účet ministerstva. To byl i případ L. Vandůrka a M. Žarnovičana. CAJTHAML, Petr. Propaganda a dez-
informace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Předpokládané vydání v roce 2007 v edici Ús-
tavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
141 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Zápis ze zasedání redakční rady, červenec 1971. 
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vnitra novým šéfredaktorem zaměstnance ministerstva vnitra Miloslava Žarnovičana,142 

čímž jen potvrdil snahu FMV obsadit vedoucí funkce v redakci lidmi z „vnitra".143 

Po prvním čtvrtletí roku 1971 panovala na FMV s provedenou změnou a úrovní časopisu 

Signál relativní spokojenost. „...Signál v podstatě dodržel obsahové zaměření plánované 

na období před XlV.sjezdem KSČ...,"144 konstatoval náčelník tiskového odboru FMV Jan 

Kovář ve své hodnotící zprávě. „...Náplň časopisu se o další krok přiblížila k jeho politic-

ko-ideového programu, na jeho stránkách se ve větší míře než v minulosti prosazuje poli-

tická angažovanost v souladu s linií KSČ..."145 

Po XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971 došlo k rozšíření „ideově politického plánu" časopisu 

Signál o nové úkoly. Redakce se měla mimo jiné zabývat problematikou ekonomiky a ze-

mědělství, která se do té doby v obsahu týdeníku vůbec neobjevovala.146 V průběhu roku 

1971 pak došlo ještě k několika změnám na postech řadových redaktorů - na pozici foto-

reportéra byl v listopadu přijat Milan Uxa147 a řady píšících redaktorů v září rozšířil Zde-

něk Jirotka.148 

V roce 1972 byla na základě dohody redakční rady a redakce časopisu Signál přetvořena 

organizační struktura redakce. Dosavadní rozdělení na tři úseky bylo zrušeno a nově 

vznikla dvě velká oddělení. „Politické oddělení" se zabývalo tématikou vnitropolitickou, 

zahraničně politickou a kulturní, „bezpečnostně branné a sportovní oddělení" pak mělo na 

starosti boj proti kriminalitě, upevňování právního a branného vědomí obyvatel, a dále 

„...upevňování společenského postavení SNB,ČSL A, Svazarmu, LM a propagaci zejména 

těch sportů, které vytvářejí fyzické a morální předpoklady pro zlepšení brannosti..."149 

V průběhu tohoto roku musel také tiskový odbor sekretariátu FMV znovu reagovat na ne-

vyhovující kádrový profil redakce časopisu Signál. Na základě „Usnesení ÚV KSČ ze dne 

6.11.1970 o kádrové a personální práci", které bylo potvrzeno XIV. sjezdem KSČ a kon-

142 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Návrh kádrového zabezpečení redakce časopisu Sig-
nál, 27. 1. 1971. 
143 Tajemníkem redakce byl již dříve jmenován další zaměstnanec FMV L. Vandůrek. 
144 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Informace pro soudruha ministra o tématickém obsa-
hu časopisu Signál v 1 .čtvrtletí 1971, r. 1971. 
145 Tamtéž. V kontrastu s tímto hodnocením je hodnocení ze strany ČUTI z roku 1972. Viz kapitola Časopis 
Signál a jeho kontrola ze strany HSTD, ÚPS a ČÚTI. 
146 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Hodnocení práce Signál I. pololetí 1972, r. 1972. K 
zastoupení témat ekonomika a zemědělství na stránkách Signálu blíže v kapitole Obsahová analýza časopisu 
Signál v letech 1965 -1974. 
147 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
148 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Zdeněk Jirotka, r. 1972. 
149 AMv' IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Hodnocení práce Signál I. pololetí 1972, r. 1972. 
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kretizováno 14.1.1972, dále na základě „Zásad pro výběr a výchovu kádrů ve sdělovacích 

prostředcích" a „Zásad provádění komplexního hodnocení kádrů ve státní a hospodářské 

správě a pracovníků aparátu společenských organizací" ze dne 28.1.1972150 totiž bylo ur-

čeno, že časopis Signál musí „...dosáhnout u redaktorů 62procentní organizovanosti 

v KSČ, přičemž u vedoucích pracovníků redakce včetně vedoucích rubrik se kromě vyso-

ké profesionální zdatnosti předpokládá politická praxe a členství v KSČ..."151 

Situace v redakci k 1.7.1972 však tomuto požadavku absolutně nevyhovovala. V redakci 

Signálu působilo kromě zaměstnanců FMV patnáct redaktorů, včetně sekretářky šéfredak-

tora. Členy komunistické strany pak byli pouze čtyři členové redakce, počítaje v to za-

městnance FMV, což činilo pouze 23,5% organizovanosti v KSČ.152 

Problémy měla redakce i u kritéria vysokoškolského vzdělání, které měli mít podle plat-

ných nařízení šéfredaktor, jeho zástupci, redaktoři-publicisté, odborní redaktoři, redaktori-

odborní fotoreportéři a redaktori-odborní grafici. V Signálu měli z deseti požadovaných 

toto vzdělání pouze dva redaktoři.153 

Tuto situaci bylo nutné řešit, proto byl vypracován „Perspektivní plán kádrové a výchovné 

práce v redakci časopisu Signál do roku 1975." Jeho součástí byly tři základní kroky: 1, 

příprava mladých redaktorů (J. Cebrovského, J. Vaňka a Z. Jirotky) na vstup do KSČ; 2, 

nahrazení do důchodu odcházejícího grafika K. Permana novým grafikem z řad členů 

KSČ a rozšíření redakce o nové členy s vysokoškolským titulem; 3. redaktoři, kteří neměli 

potřebné vzdělání, měli absolvovat široké spektrum kurzů a škol.154 

V listopadu 1972 byl propuštěn dosavadní šéfredaktor časopisu Signál M. Žarnovičan, 

přičemž tento akt nesouvisel s výše uvedeným plánem. Jako důvod k odvolání M. Žarno-

vičana z funkce bylo uvedeno, že se dopustil jednání, které „...bylo v přímém rozporu 

s morálními požadavky kladenými na příslušníka SNB..."155 Prozatímním vedením redak-

ce byl pověřen její tajemník L. Vandůrek. Dalšími změnami v personálním složení redak-

ce ve druhé polovině roku 1972 byly odchody píšících redaktorů Jana Polešovského (pro-

puštěn)156 a Václava Tomka.157 

150 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Perspektivní plán kádrové a výchovné práce v redakci 
časopisu Signál do roku 1975, r. 1972. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž. 
153 Tamtéž. 
154 Tamtéž. 
155 AMV, personální spis Miroslava Žarnovičana. 
156 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Informace pro s. ministra o propuštění Jana Polešov-
ského z Magnetu n.p., r. 1973. 
157 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Václav Tomek, r. 1972. 
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Rok 1973 se nesl ve znamení snahy redakce a vydavatelství Magnet o rozšíření rozsahu 

časopisu Signál z 16 na 32 stran. Prozatímní šéfredaktor L. Vandůrek vypracoval ve spo-

lupráci s ředitelem Magnetu nový „ideově politický plán" pro dvaatřicetistránkový Signál, 

který se od předchozích plánů v podstatě nelišil. Pouze bylo zdůrazněno, že úkoly Signálu 

jsou v systému československého tisku do jisté míry specifické a vyžadují, aby mohly být 

plněny v potřebném rozsahu, tedy na 32 stránkách. „Časopis se svým nákladem 180 výtis-

ků by tak mohl ještě výrazněji politicky ovlivňovat své čtenáře, jejichž převážnou míru 

tvoří mladá generace."158 

Snahu redakce a vydavatelství Magnet odsouhlasil i tiskový odbor sekretariátu FMV.159 O 

chystaných změnách byla v březnu 1973 zpravena vydavatelská rada Magnetu s tím, že 

záměr rozšířit časopis na rozsah 32 strany byl včleněn do návrhu vydavatelského plánu 

vydavatelství Magnet na rok 1974, který byl projednán bez výhrad na dalším zasedání.160 

Zároveň bylo stanoveno, že cena dvaatřicetistránkového časopisu bude zvýšena na 2,50 

Kčs. 

V říjnu 1973 pak podalo vydavatelství Magnet oficiální žádost na ČÚT1, aby odsouhlasil 

změnu registračních podmínek. Žádosti však nebylo ze strany ČÚTI vyhověno. „...Kvůli 

tíživé situaci ve fondech papíru nemůžeme projevit souhlas s navrhovaným rozšířením 

z 16 na 32 strany v roce 74..,"161 Nesouhlas ČÚTI měl pro časopis Signál mimo nerealizo-

vaného rozšíření rozsahu ještě jeden důsledek - pokutu ve výši 10 tisíc Kčs. Na titulní 

stránce 44. čísla tohoto týdeníku v roce 1973 bylo totiž otištěno nepotvrzené oznámení, 

které informovalo čtenáře o tom, že Signál bude od ledna 1974 vycházet ve zvýšeném roz-

sahu 32 stran. Správní řízení s vydavatelem Signálu pak rezultovalo ve zmíněnou poku-

tu.162 Zamítnutí rozšíření rozsahu časopisu Signál na 32 stran však nebylo definitivní. 

ČÚTI jej schválila v průběhu roku 1974 s platností od 1.1. 1975. 

Na konci roku 1973 došlo k zásadní změně v redakci časopisu Signál. Neobsazená funkce 

šéfredaktora - L. Vandůrek byl pouze prozatímním šéfredaktorem - byla obsazena z roz-

kazu ministra vnitra Stanislavem Staňkem, který byl podobně jako jeho předchůdce M. 

158 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Ideově politický program týdeníku Signál 
v rozšířeném rozsahu, r. 1973. 
159 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Stanovisko tiskového odboru sekretariátu 
Fed.ministerstva vnitra, r. 1973. 
160 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Zápis ze zasedání vydavatelské rady Magnetu, 5.7. 
1973. 
161 AMK, f. Evidence periodického tisku, E 4084, Změna registračních podmínek časopisu Signál, 31.10. 
1973. 
162 Tamtéž. 
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Žarnovičan zaměstnancem FMV. V průběhu tohoto roku došlo také v souvislosti s plně-

ním již zmiňovaného „Perspektivního plánu kádrové a výchovné práce v redakci časopisu 

Signál do roku 1975" k několika změnám na pozicích řadových redaktorů. Novými členy 

redakce se stali píšící redaktoři s vysokoškolským vzděláním Božena Bednářová, Štefan 

Miček, Milan Šutry a členka KSČ Jana Musilová, na pozici redaktora grafického oddělení 

byl přijat Miroslav Maršálek. 

Tím byla prakticky ukončena normalizační personální obměna redakce. Z redaktorů, kteří 

působili v redakci Signálu v letech 1968 a 1969, zůstali ve svých pozicích pouze tři - Ivan 

Šafhauser, Karel Hrubec a Marie Kožnarová. 

V roce 1974 k žádným změnám v redakci podle dostupných pramenů nedošlo. Po obsaho-

vé stránce se měl Signál věnovat mimo oblastí stanovených „ideově politickým plánem" 

také padesátému výročí úmrtí V.I.Lenina, třicátému výročí SNP a „...přípravě a etapám 

oslav 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou..."163 

Vydavatelství Magnet společně s tiskovým odborem FMV nadále usilovalo o rozšíření 

rozsahu časopisu na 32 stran a o přeměnu z převážně černobílého periodika na barevné. 

V souvislosti s tímto záměrem byla k 1. 1. 1974 převedena výroba časopisu z tiskárny Po-

lygrafia do tiskárny Naše vojsko.164 Oproti návrhu z roku 1973 bylo po dohodě vydava-

telství Magnet a FMV také stanoveno, že cena „nového" Signálu bude zvýšena z 1,50 Kčs 

na 3 Kčs, časopis bude vycházet na leštěném papíře a v plánovaném nákladu 150 tisíc vý-

tisků.165 Dokument obsahující informaci o tom, kdy došlo ke schválení registračních pod-

mínek k vydávání časopisu Signál, se bohužel ve zkoumaných archivech nenachází. Ke 

schválení ze strany ČÚTI nicméně zjevně muselo dojít, protože 1. číslo tohoto časopisu 

v roce 1975 skutečně vyšlo barevně a v rozsahu 32 stran. 

SHRNUTÍ 

Federální ministerstvo vnitra po převzetí vydavatelských práv k časopisu Signál dokončilo 

„očistu" redakce tohoto týdeníku od novinářů, kteří v časopise působili v letech 1968 a 

1969, započatou krátce po jmenování Gustava Husáka generálním tajemníkem ÚV KSČ. 

Na místa vedoucích redaktorů dosadilo lidi z řad vlastních zaměstnanců. Časopis řídilo 

prostřednictvím tiskového odboru svého sekretariátu, muselo však zároveň brát zřetel na 

163 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1974, Plán práce Signálu na rok 1974, r. 1974. 
164 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975 
165 AMV, IX. správa, nezařazeno, Zápis ze zasedání redakční rady časopisu Signál, 26. 9. 1974. 
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požadavky tiskového odboru oddělení propagace a agitace ÚV KSČ i na potřeby vydava-

telství Magnet, v němž časopis Signál vydávalo. V tématickém plánu, a tedy i obsahu ča-

sopisu akcentovalo bezpečnostní politiku strany, boj proti kriminalitě a dále popularizaci 

výsledků práce bezpečnostních složek státu.166 Po neúspěšném pokusu z roku 1973 prosa-

dilo ve spolupráci s vydavatelstvím Magnet v roce 1974 rozšíření rozsahu časopisu na 32 

stran a přechod na barevný tisk. 

166 Obsahové změny jsou blíže popsány v kapitole Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 - 1974. 
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6. Redaktoři působící v časopise Signál v průběhu let 1965 - 1974 
Smyslem této kapitoly je nabídnout ucelený přehled o novinářích, kteří byli prokazatelně 

zaměstnáni v redakci Signálu. Ke jménům jednotlivých redaktorů jsou přiřazeny texty ve 

formě slovníkových hesel, jež jsou syntézou údajů z několika pramenů. Kombinovány 

jsou údaje z kádrových posudků uložených v Archivu Ministerstva vnitra ČR, dále infor-

mace z dalších dokumentů ze stejného archivu, v případě potřeby jsou využity také vý-

sledky obsahové analýzy časopisu Signál v letech 1965 - 1974.167 Něco málo dat bylo zís-

káno z internetu, stejně jako z článků uveřejněných na stránkách Signálu. Bohužel, dosáh-

nout úplného přehledu nebylo možné, a to z prostých důvodů - archiv redakce Signálu 

v devadesátých letech vyhořel, ve Správním archivu Armády ČR v Olomouci se nachází 

naprosté minimum informací týkajících se Signálu, stejný stav je ve Vojenském ústředním 

archivu. Nepříliš úspěšné pátrání jsem podnikl i ve fondech Národního archivu. Koneč-

ným důsledkem této situace je, že u redaktorů, kteří působili v časopise Signál pouze do 

roku 1969, je popis jejich žurnalistické činnosti poměrně strohý. 

Bahenský, Antonín - Narodil se 2.4.1933 v Praze. Po skončení základní školy pracoval 

jako kadeřník a vlásenkář. Od listopadu 1964 byl zaměstnán v Signálu jako fotoreportér, 

předtím působil od roku 1960 na stejné pozici v časopise Stadion168. Nebyl členem KSČ. 

V kádrovém posudku se o něm hovořilo jako o „...typu odborníka bez politické angažova-

nosti a špičkovém sportovním fotoreportérovi..."169 V roce 1972 se stal Bahenský vedou-

cím fotooddělení Signálu. Ve Svazu českých novinářů byl dlouholetým funkcionářem 

Klubu fotoreportérů a předsedou výstavní komise. Získal několik cen v soutěžích novinář-

ské fotografie. Byl také autorem více než 3000 plakátů, dále fotografických cyklů Lidé a 

břemena (1964), Variace pro levou ruku (1973), Rychlost - tváře - atmosféra (1983) a 

dalších.170 V Československu měl několik samostatných výstav (Praha, Hradec Králo-

vé...), jeho práce byly součástí i světových kolektivních výstav (Frankurt, Monteral, 

Moskva...).171 

167 O té blíže v samostatné kapitole Obsahová analýza časopisu Signál v letech 1965 - 1974. 
168 MALÝ, Zbyšek. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 -1998. 1. vyd. Ostrava: Výtvar-
né centrum Chagall, 1998. 346 s. ISBN 80-86171-00-0. 
169 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Antonín Bahenský, r. 1972. 
170 MALÝ, Zbyšek. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 ~ 1998. 1. vyd. Ostrava: Výtvar-
né centrum Chagall, 1998. 346 s. ISBN 80-86171-00-0. 
171 Tamtéž. 
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Bednářová, Božena - Narodila se 24. ledna 1941. Vystudovala Filosofickou fakultu UK a 

následně započala studium VUML. Do redakce přišla na pozici řadové redaktorky 

1.10.1973. V roce 1975 se připravovala na přijetí za kandidáta KSČ.172 

Cebrovský, Jiří - Narozen roku 1947. Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK. Řady redak-

torů Signálu rozšířil v březnu 1970. Původně působil v oddělení branných sportů, později 

byl přeřazen do politické rubriky, přičemž se zabýval i materiály z branně bezpečnostní 

tématiky.173 K politice strany přistupoval s „...upřímným zájmem a snahou pomoci socia-

listické výstavbě.."174 V letech sedmdesátých se přihlásil do KSČ, jedním z motivů mohla 

být i potřeba posílit „kádrový profil" redakce.175 

Čepelák, Bohuslav - Narodil se 3.3. 1907 otci truhláři. Ve dvacátých letech pracoval jako 

účetní. Později se stal nakladatelským pracovníkem a následně i ředitelem Ústředního stu-

dentského knihkupectví. Podílel se na založení časopisu Tramp, publikoval také 

v předválečném Trnu. V letech 1937- 1939 řídil Lucernafilm a ateliéry A-B. Po skončení 

druhé světové války se stal vedoucím propagace československého filmu. Po roce 1952 

působil v časopisu Střelecký sport, v armádní Obraně lidu (vedl tam trampskou hlídku), 

v Obránci vlasti a od ledna 1965 i v Signálu. Byl propagátorem Jaroslava Foglara, podílel 

se na otištění jeho Kroniky ztracené stopy na stránkách Signálu.176 Mimo žurnalistické 

činnosti byl Čepelák také autorem několika knih - Hoši od bílé skály, Pokorné království 

aj. Od roku 1925 byl členem KSČ. Zemřel 7. února 1969. 

Dubský, František - Narozen roku 1928. Původním povoláním zahradník. V první polo-

vině padesátých let byl vojákem z povolání. Od roku 1955 pracoval ve stranickém aparátu. 

Vystudoval Vysokou školu stranickou. Od roku 1965 zaměstnán na Ministerstvu vnitra 

ČSR, konkrétně v analytickém odboru II. správy MV jako odborník na ideologickou di-

verzi.177 V šedesátém osmém byl jmenován tiskovým tajemníkem MV, kvůli čemuž se 

172 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
173 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 
23.4.1970. 
174 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Jiří Cebrovský, r. 1970. 
175 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Perspektivní plán kádrové a výchovné práce 
v redakci časopisu Signál do roku 1975, 1. 7. 1972. 
176 NESG. Bohuslav Čepelák - Irčan. http://bohousek.novinar.cz/aktualne/article.php?sid=2001032368, 
publikováno 3.3.2002. 
177 AMV, personální spis Františka Dubského. 
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dočkal v listopadu 1969 propuštění z tohoto ministerstva a v červnu 1970 vyloučení 

z KSČ.178 Od 1.prosince 1970 byl na přímluvu náčelníka TO FMV Jana Kováře zaměst-

nán v časopise Signál, kde se měl mimo jiné podílet na „konsolidaci redakčního kolekti-

vu"179. V roce 1972 zastával funkci vedoucího politické rubriky, která v sobě zahrnovala 

oblast vnitropolitickou, ekonomickou, mládež, mezinárodní vztahy a kulturu. Dle kádro-

vého posudku z téhož roku Dubský důsledně uplatňoval závěry XIV.sjezdu strany a vedl 

ktomu i své podřízené. „...Jeho vlastní materiály jsou správně politicky orientovány, 

avšak po profesionální stránce bylo by vhodné zvýšit novinářskou úroveň jejich zpracová-

ní. Proto je mu doporučeno absolvovat odborné novinářské školení..."180 V redakci Signá-

lu působil do roku 1975. 

Fišera, Miroslav - V případě Miroslava Fišery dostupné zdroje mlčí. V Signálu aktivně 

působil v letech 1965 a 1966.181 Předtím byl členem redakce Obránce vlasti. Jeho domé-

nou byla sportovní tématika. O Fišerově další práci v redakci se můžeme jen domnívat to, 

že pravděpodobně nebyl stálým zaměstnancem Signálu,182 přestože do jeho obsahu občas 

přispěl. Později z Československa emigroval. 

Holub, Jaroslav - Archivní materiály o Holubovi příliš informací nenabízejí. V Signálu 

působil od jeho založení, tedy od ledna 1965, předtím byl členem redakce Obránce vlasti. 

Jako reportér nebyl tematicky vyhraněný, jeho záběr sahal od článků o mládeži přes sport 

až ke kultuře.183 V období 1968/1969 patřil, jako většina tehdejší redakce, k lidem podpo-

rujícím reformní snažení Dubčeka a spol.184 V prosinci 1969 zemřel na infarkt ve věku 39 

Houska, Miroslav - Narodil se 6.9.1936. Vystudoval střední školu, původním povoláním 

byl kartograf. V Signálu pracoval jako redaktor - odborný grafik, stejnou funkci vykoná-

val i v Obránci vlasti. Jeho podíl na grafické úrovni Signálu byl, podle pohovorové komise 

178 CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Před-
pokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
179 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - František Dubský, r. 1972. 
180 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - František Dubský, r. 1972. 
181 Výsledky obsahové analýzy časopisu Signál v letech 1965-1974 hovoří o tom, že publikační aktivita Fi-
šery po roce 1966 téměř vymizela, tudíž se lze domnívat, že redakci opustil. 
182 V dokumentu „Analýza činnosti redakce Signálu" se píše o tom, že Fišera opustil redakci již před rokem 
1968. AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Analýza činnosti redakce Signálu, r. 1970. 
183 Dokládají to výsledky obsahové analýzy časopisu Signál v letech 1965 - 1969, podle nichž byly Holubo-
vy materiály tematicky rovnoměrně rozvrženy. 
184 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Žádost o uskutečnění pohovoru, 1. 5. 1970. 
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ze září 1970, „velmi výrazný". Jako externí grafik pracoval i na dalších magazínech vyda-

vatelství Magnet, spolupracoval také s Akademií věd, s Gramofonovými závody atd. Byl 

členem Svazu výtvarníků i KSČ.185 

Hrubec, Karel - Narozen 3. března 1924. Vystudoval střední školu. Členem redakce Sig-

nálu se stal v červnu 1966. Svého času byl vedoucím branně sportovního a motoristického 

oddělení, následně vedoucím oddělení sportu a branné bezpečnosti. Byl předním odborní-

kem na motoristický sport, několikrát se mu dostalo odměny v podobě žurnalistické ceny 

Zlaté kolo.186 

V roce 1970 mu bylo zrušeno členství ve straně. Po změně zaměření Signálu s přechodem 

pod ministerstvo vnitra ustoupil od své specializace na motoristický sport a ujal se i repor-

táží o aktuálních ekonomických tématech.187 O motorismu nicméně psát nepřestal. 

Jirotka, Zdeněk - Narodil se v roce 1946. Byl synem stejnojmenného dlouholetého spi-

sovatele, redaktora Československého rozhlasu a Dikobrazu. Publikoval pod jménem An-

tonín Jirotka. Vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky. Nejprve psal do závodního 

časopisu A-P revue, do redakce Signálu přišel v září 1971. Pracoval v branné a bezpeč-

nostní rubrice v úseku problematiky SNB.188 

Kadlecová, Hana - Narodila se 14. července 1945. Dosáhla středoškolského vzdělání. Do 

redakce Signálu se začlenila v květnu 1968, a to na pozici administrativní pracovnice. 

V 70. letech se vypracovala na pozici píšící redaktorky.189 Nejvíce se věnovala problema-

tice mládeže a módy.190 V roce 1975 studentka Fakulty žurnalistiky, zároveň se připravo-

vala na přijetí za kandidátku KSČ. 

Kašpar, Vládo - Posudek na Vlada Kašpara v archivu Ministerstva vnitra ČR chybí. Ten-

to slovenský novinář působil již v redakci předchůdce Signálu - Obránce vlasti. Tam se 

stal počínaje červnem 1964 šéfredaktorem. Stejnou funkci vykonával i v Signálu, a to až 

185 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Miroslav Houska, r. 1970. 
186 AMv[ f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Karel Hrubec, r. 1970. 
187 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Karel Hrubec, r. 1972. 
188 AMV^ IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Zdeněk Jirotka, r. 1972. 
189 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
190 Podobně jako u Mičeka mě k tomuto závěru vedou výsledky obsahové analýzy. 
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do července roku 1969, kdy byl J. Černým z řídící pozice odvolán.191 Kašpar byl mimo ji-

né předsedou ústředního výboru Čs. svazu novinářů. Na stránkách Signálu se v letech 

1968-1969 prezentoval množstvím proreformních a kritických článků a komentářů. Ze-

mřel 24. 2. 2006 ve věku 82 let. 

Kožnarová, Marie - Narodila se 27. října 1928. V únoru 1948 se stala členkou komunis-

tické strany. Dva roky působila v redakci Mladé fronty, od roku 1956 pracovala jako re-

daktorka Zápisníku a nakladatelství Naše vojsko. Do Signálu nastoupila v lednu 1968 jako 

jazyková redaktorka, i když formálně byla její pozice označována jako tajemník redakce. 

Později se tajemnicí stala se vším všudy, zároveň byla zástupkyní šéfredaktora. Od března 

1969 byla členkou výboru Základní organizace KSČ. V červenci 1969 se jí dostalo pově-

ření k prozatímnímu řízení redakce, to po odvolání šéfredaktora Kašpara z funkce. Stejnou 

roli pak měla po odvolání O. Trochty v říjnu 1970. 

Z prověrkového pohovoru z roku 1970 pak vyplývá, že měla „...upřímný zájem na zlepše-

ní stranické práce v redakci a na zlepšení svého aktivního stranického působení na činnost 

redakce..."192 Zároveň prý v období „...politické konsolidace redakce vykonala velký kus 

politické práce jak po stránce hodnocení redakce, tak i v povzbuzení iniciativy redakčního 

kolektivu angažovat se za nové politické úkoly časopisu..."193 Na přelomu sedmdesátých 

let redakci kvůli sporům s tehdejším šéfredaktorem S. Staňkem opustila. 

Margolius, Jiří - Narozen 9.11.1936. Ukončil střední školu. Před příchodem do Signálu 

(1.7.1969) působil jako sportovní redaktor v Zemědělských novinách a ve Večerní Praze. 

V Signálu se zabýval uměleckými reportážemi, aktivní byl také v oblasti sportu, zejména 

při nepřítomnosti a následně po nuceném odchodu Jana Polešovského. 

V pohovorech ze září 1970 uvedl, že „...souhlasí s politikou KSČ a svou angažovanost 

spatřuje ve vyhledávání a zpracovávání takových materiálů, které přesvědčují a působí vý-

chovně..."194 

S novým zaměřením časopisu Signál z počátku sedmdesátých let mu byly přiděleny oblas-

ti společensko-politické a ekonomické propagandy.195 

191 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Analýza činnosti redakce Signálu, r. 1970. 
192 AMv' IX správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Marie Kožnarová, r. 1970. 
193 Tamtéž. 
194 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Jiří Margolius, r. 1970. 
195 AMv' f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Jiří Margolius, r. 1972. 
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V dubnu 1974 jej STB na Ruzyni vyslýchala jako svědka při vyšetřování v záležitosti čin-

nosti jednoho nejmenovaného novináře z ČSR, s nímž se měl Margolius setkat v období 

1968/69.196 

Maršálek, Miroslav - Narodil se 15. ledna 1952. Dosáhl úplného středního odborného 

vzdělání. Redakční řady rozšířil v listopadu 1973, kdy se stal grafikem Signálu.197 

Miček, Štefan - Narozen 29.1edna 1944. Pocházel ze Slovenska. Vystudoval Fakultu žur-

nalistiky UK, později navštěvoval i VUML. Do redakce byl přijat na pozici redaktora v 

říjnu 1973. V roce 1975 se připravoval na přijetí za kandidáta KSČ.198 Jeho specializací 

byly reportáže ze Slovenska, psány ovšem v jazyce českém. Do roku 1974 se věnoval pře-

devším historii vojenství a bezpečnostní tématice.199 

Michálek, Miroslav - Narodil se roku 1921. Dosáhl středoškolského vzdělání. Od počát-

ku šedesátých let působil v redakci Obránce vlasti, v níž zůstal i po změně obsahu a názvu 

na časopis Signál. 

„...Postupně začal patřit k redaktorům, kteří se významně podíleli na jeho pravicově opor-

tunistickém zaměření. Publikoval v té době řadu článků, v nichž skandalizoval bezpečnost, 

soudy, obhajoval sociální demokracii, svým postojem v publicistické činnosti přispěl ke 

skandalizování armády, pomlouval období výstavby socialismu, znevažoval listopadovou 

rezoluci a konečně i stranický aparát..."200 V roce 1970 dospělo vedení redakce při posu-

zování „politických rysů a pracovní charakteristiky" Miroslava Michálka k názoru, že 

v Signálu „...nemůže nadále hledat uplatnění a je nutno rozvázat pracovní poměr..." Mi-

chálek byl zároveň vyloučen z komunistické strany a souhlasil s odchodem z redakce 

k 31.12.1970.201 

196 AMV f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1974, neoznačený dokument, r. 1974. 
197 Tamtéž. 
198 Tamtéž. 
199 Toto tvrzení je založeno na výsledku obsahové analýzy časopisu Signál v letech 1965 - 74. Od svého pří-
chodu do redakce až do konce roku 1974 publikoval Miček, samozřejmě v rámci zkoumaného vzorku, 10 
signováných materálů. Z nich se 70% zabývalo tématikou historie vojenství a bezpečnostní tématikou. 
200 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Miroslav Michálek, r. 1970. 
201 Tamtéž. 
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Musilová, Jana - Narodila se 5. dubna 1944. Od října 1969 byla členkou KSČ. Dosáhla 

úplného středního odborného vzdělání , v sedmdesátých letech pak navštěvovala VUML. 

V redakci Signálu pracovala na pozici řadové redaktorky od 1.9. 1973.202 

Pajer, Alan - Narozen 12.7. 1948. Dosáhl pouze základního vzdělání. Původním povolá-

ním byl fotograf. Nebyl angažován v žádné straně. Nejprve pracoval v Signálu jako labo-

rant, poté se z něj stal plnohodnotný fotoreportér redakce. Jeho dominantním zájmem byla 

kulturní fotografie, postupem času - v závislosti na nových úkolech daných novým vyda-

vatelem, Federálním ministerstvem vnitra, a také v závislosti na požadavcích XIV. sjezdu 

ÚV KSČ - se přeorientoval na „...ztvárňování ekonomických témat a života SNB..."203 

Perman, Karel - Narodil se 14. 7. 1912 v italském Terstu. Studoval na ČVUT v Praze a 

také na AVU ve stejném městě.204 Mimo jiné byl státním reprezentantem a několikaná-

sobným mistrem republiky v puškových disciplínách, později trenérem reprezentačního 

družstva žen a juniorů. Získal titul mistra sportu. V Signálu, stejně jako předtím v Obránci 

vlasti, pracoval jako grafik, o podobu časopisu se staral od doby jeho vzniku. Původním 

povoláním byl akademický malíř 205 

Perman také zastával funkci člena výboru ZO časopisu Signál. Při pohovorech u příleži-

tosti výměny stranických legitimací v roce 1970 „...projevil nekritický přístup ke svým 

chybám i nedostatkům základní organizace redakce Signálu..." a nebyl schopen 

„...zaujímat principielní stanoviska k minulé činnosti i dalšímu politickému vývoji..."206 

Na základě toho byl z KSČ vyškrtnut. Do důchodu odešel Perman na konci roku 1972.207 

Pokorná, Kristina - Narozena 2. března 1944. Dosáhla úplného středního odborného 

vzdělání. Od ledna 1969 se stala členkou KSČ. Do redakce byla přijata v květnu 1972 na 

pozici grafičky. V roce 1975 studovala VUML.208 

202 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
203 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Alan Pajer, r. 1972. 
204 MALÁ, Alena. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2003. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné 
centrum Chagall, 2003. 371 s. ISBN 80-86171-16-7. 
205 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Karel Perman, r. 1970. 
206 Tamtéž. 
207 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Perspektivní plán kádrové a výchovné práce 
v redakci časopisu Signál do roku 1975, r. 1972. 
208 Tamtéž. 
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Polešovský, Jan - Narodil se roku 1925. Vystudoval právo. Do redakce Signálu nastou-

pil v dubnu 1967. Působil zde primárně jako sportovní redaktor, kromě toho se uplatnil i 

v jiných oblastech reportážní práce, zejména v oblasti kriminality a práva (mimo jiné byl 

autorem rubriky »§ činů a svědomí«). 

V období 1968-69 publikoval články v proreformním a kritickém duchu (například o pro-

cesech z 50. let - za všechny jmenujme článek »Mrtví neodpouštějí«209), slovy komunis-

tického aparátu šlo o „politicky závadné materiály."210 V lednu 1969 vystoupil Polešovský 

ze strany kvůli nesouhlasu s postoji některých členů vedení KSČ. V roce 1970 požádal o 

znovuprijetí do strany, ovšem vyhověno mu nebylo. 

Podle informací obsažených v Polešovského kádrovém posudku mu bylo vedením časopi-

su v září 1970 doporučeno, aby po vzájemné dohodě rozvázal pracovní poměr. Polešovský 

odvětil, že „...v redakci k oboustranné spokojenosti zůstane a obrátí se v této záležitosti na 

vyšší místa..."211 

Nakonec v redakci po přímluvě jednoho z kolegů zůstal, ne však na dlouho. V červenci 

1972 byl po skončení dovolené vedením redakce Signálu dán k dispozici vydavatelství 

Magnet, které ho v zákonné lhůtě propustilo. Polešovský podal stížnost tajemníkovi ÚV 

KSČ O. Švestkovi, které ovšem komise ustavená tiskového odboru oddělení propagace a 

agitace ÚV KSČ nevyhověla. Odůvodnění? Polešovského činnost v redakci Signálu v le-

tech 1970-72 prý „...nelze hodnotit jako politicky angažovanou. Také byl vedením redakce 

často kritizován pro porušování pracovních povinností..."212 

Poliaček, Juraj - Dostupné zdroje o jeho činnosti v Signálu víceméně mlčí. Datum naro-

zení není známo, víme jen, že vystudoval vysokou školu s právnickým zaměřením. Do re-

dakce přišel pravděpodobně v roce 1967.213 V roce 1968 byl vedoucím oddělení vědy a 

techniky. V září 1969 odešel na doporučení ústředí ZČSN na roční praxi do NSR a 

k tomuto datu také rozvázal s redakcí pracovní poměr. 

Staněk, Stanislav - Narodil se 31.října 1928. Původním povoláním byl drogista. Na konci 

šedesátých a začátku sedmdesátých let dálkově vystudoval střední novinářskou školu. Na 

209 POLEŠOVSKÝ, Jan. Mrtví neodpouštějí. Signál. 6.7. 1968, roč. 4, č. 27, s. 2. 
210 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Informace s.ministra o propuštění Jana Polešovské-
ho z Magnetu n.p., r. 1973. 
211 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Jan Polešovský, r. 1970. 
212 AMv| IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Informace s.ministra o propuštění Jana Polešovského 
z Magnetu n.p., r. 1973. 
213 K tomuto závěru vedou výsledky obsahové analýzy časopisu Signál v letech 1965-1974, podle nichž 
před rokem 1967 Poliaček nepublikoval na stránkách tohoto magazínu žádný článek. 
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to navázal studiem žurnalistiky na UK. Od roku 1966 byl zaměstnán v Hlavní správě tis-

kového dohledu jako starší plnomocník, po transformaci HSTD pokračoval na stejné pozi-

ci v Ústřední publikační správě. V letech 1968 - 1970 byl zástupcem šéfredaktora časopi-

su Národní výbory. Od roku 1970 pracoval jako šéfredaktor časopisu Československý 

rozhlas. Do SNB se vrátil v prosinci 1973 a byl zařazen až do roku 1985 v činné záloze 

jako šéfredaktor časopisu Signál. Poté odešel do důchodu.214 

Po srpnu 1968 Staněk nechvalně proslul jako člen autorské dvojice s Janem Kovářem, jež 

publikovala pod pseudonymy Karel Janík a Ota Staník dehonestující materiály na adresu 

proreformních veřejných činitelů.215 

Šafhauser, Ivan - Narodil se 11.9.1931. Vystudoval střední školu, původním povoláním 

byl účetní. V redakci Signálu pracoval od roku 1965 (předtím byl zaměstnán již v redakci 

Obránce vlasti). Zpočátku se zabýval oblastí vědy a techniky, později se zaměřil na propa-

gaci branné a bezpečnostní politiky strany. Nebyl členem strany, k politickému dění 

v ČSSR na počátku roku 1970 se stavěl „naprosto pozitivně".216 Organizoval různé soutě-

že časopisu, specializoval se na oblast Bezpečnosti. Od února 1972 se stal vedoucím bran-

né a bezpečnostní rubriky. Přihlásil se do strany, vykonával roli úsekového důvěrníka 

ROH v redakci.217 V roce 1975 studoval VUML.218 

Štuka, Ivo - Narodil se 10. února 1930 v Brně. Vystudoval reálné gymnázium. Mezi lety 

1949 - 1951 pracoval jako redaktor Lidových novin. Posléze se oženil s Ilonou Borskou, 

která později spolupracovala s redakcí Signálu. V roce 1953 nastoupil do redakce časopisu 

Československý voják, odkud po šesti letech odešel do časopisu Plamen. V roce 1965 na-

stoupil do redakce Signálu.219 Zde se stal vedoucím kulturního oddělení, časem vedoucím 

oddělení publicistiky a zároveň předsedou Základní organizace KSČ A-l 1, pod níž redak-

ce Signálu patřila.220 V roce 1968 patřil spolu s Kašparem jak z titulu své funkce, tak 

z hlediska autority, již mezi spolupracovníky měl, k vůdčím osobnostem redakce a vý-

214 AMV, personální spis Stanislava Staňka. 
215 CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Před-
pokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
216 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Ivan Šafhauser, r. 1970. 
217 AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Ivan Šafhauser, č. 1972. 
218 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
219 JANOUŠEK, Pavel. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 2. díl. 1. vyd. Praha: Brána: Ustav pro 
českou literaturu' Akademi věd ČR, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. 
220 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 23. 4. 
1970. 
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znamně se podílel na proreformním směřování časopisu.221 To mu normalizační funkcio-

náři nehodlali zapomenout a také nezapomněli. „...V období 1968-1969 se redakce časopi-

su Signál zejména vlivem rozkladného působení šéfredaktora V.Kašpara (bývalého před-

sedy ÚV Čs. svazu novinářů) a I. Štuky rozešla s ideově politickým programem časopisu a 

zveřejňovala články, které podporovaly pravicově oportunistické a protisocialistické sí-

ly,"222 píše se v jednom z dokumentů ministerstva vnitra. Na základě těchto skutečností 

byl Štuka ze Signálu propuštěn. V září 1969 nastoupil půlroční pracovní dovolenou s tím, 

že si bude hledat nové místo. Ačkoli do jejího skončení pracovní pozici nenašel, bylo mu 

doporučeno, aby dal výpověď. Spisovatel tak učinil v květnu 1970.223 Po třech letech bez 

zaměstnání byl přijat na pozici tiskového korektora, musel se však vyrovnávat se zákazem 

publikační činnosti. V roce 1990 se vrátil k žurnalistice. Mimo žurnalistiky se Štuka věno-

val také poezii. Za všechny vydané sbírky jmenujme A jméno její či Smolné krůpěje. 

Šutry, Milan - Narozen 10. prosince 1947. Absolvoval na Fakultě žurnalistiky UK. 

V redakci Signálu působil na pozici redaktora od února 1973. Zabýval se oblastí sportu, 

rok po nástupu do Signálu začal psát i komentáře na ekonomická témata.224 

Od roku 1974 byl kandidátem KSČ, v roce 1975 studoval VUML.225 

Tauber, Ota - V Signálu pracoval od doby vzniku časopisu. Zabýval se především sva-

zarmovskými sporty a motorismem.226 V květnu 1968 se dostal do ostrého konfliktu 

s tehdejším zástupcem šéfredaktora O. Trochtou, když požadoval na redakční poradě jeho 

odvolání. Toho se ovšem nedomohl. O. Trochta v Signálu zůstal, naopak O. Tauber redak-

ci na konci roku 1968 za nevyjasněných okolností opustil.227 

221 Dokládají to slova tehdejšího zástupce šéfredaktora O. Trachty v Žádosti o uskutečnění pohovoru z 1. 
května 1970: „Ivo Štuka (...) získával v redakci rozhodující slovo." - AMV, IX. správa, nezařazeno, složka 
Signál 1970, Žádost o uskutečnění pohovoru, 1. 5. 1970. 
222 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Podklad pro operativní poradu ministra vnitra CSSR 
Návrh na postup kádrového složení časopisu Signál, r. 1970. 
223 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 23. 4. 
1970. 
224 Z výsledků obsahové analýzy vyplývá, že více než polovina Sutryho článků se týkala sportu. 
225 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
226 Výsledky obsahové analýzy podávají v tomto případě přesvědčivý důkaz. Dvě třetiny Tauberových mate-
riálů měly jako ústřední téma právě svazarmovské sporty a motorismus. 
227 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Rozbor kádrové situace v redakci Signálu, 23. 4. 
1970. 
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Tomek, Václav - Narodil se v roce 1912. Dosáhl vysokoškolského vzdělám. V redakci 

Signálu pracoval od září 1968, od počátku sedmdesátých let na poloviční úvazek. Na sta-

rost měl beletristickou část Signálu. Ze strany odešel v květnu 1969, důvodem měly být 

problémy se srdcem a také zdravotní problémy v rodině. V září 1971 utrpěl Tomek infarkt, 

v následujícím roce 1972 odešel do invalidního důchodu.228 

Trochta, Oliver - Narodil se roku 1925 na Slovensku. Dosáhl středoškolského vzdělání. 

V šedesátých letech pracoval jako vedoucí tiskového odboru Ústředního výboru Svazar-

mu. Na vlastní žádost byl k 15. březnu 1965 uvolněn na místo zástupce šéfredaktora nově 

vzniklého Signálu. Podle vlastních slov to ovšem v redakčním kolektivu neměl jednodu-

ché.229 V období po lednu 1968 prý mezi ním a dvojicí Kašpar - Štuka panovalo napětí, to 

kvůli „...rozdílnému hodnocení zahraničních událostí a vůbec rozdílnému politickému za-

měření..."230 I ostatní spolupracovníci se na něj měli údajně dívat jako na „dosazeného po-

litruka", redaktoři Tauber s Polešovským měli dokonce požadovat jeho odvolání.231 

V červenci 1969 - po nuceném odchodu tehdejšího šéfredaktora Kašpara - mu byla svěře-

na funkce šéfredaktora Signálu. „...Po odchodu některých reprezentantů pravicových ná-

zorů se mu postupně podařilo dosáhnout zvratu v názorech kolektivu, což se projevilo na 

politické angažovanosti časopisu..."232 

Přesto byl již v říjnu 1970 vedoucího místa zbaven, vedle toho byl také vyloučen z KSČ, 

protože mu měl chybět „třídní pohled" a nebyl „...schopen v plném rozsahu vidět důsledky 

své činnosti...."233 

Poté, co byl zbaven funkce šéfredaktora, Trochta v Signálu zůstal, a to jako vedoucí kul-

turní a zahraniční rubriky. Prvního září 1971 byl i z této funkce odvolán. Tento krok sou-

visel s jeho odchodem do zálohy ke stejnému dni, a to na základě rozhodnutí Hlavní poli-

tické správy ČSLA. Trochta však ze Signálu nezmizel, stal se řadovým redaktorem-

publicistou.234 

228 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Václav Tomek, r. 1972. 
229 AMV IX správa nezařazeno, složka Signál 1970, Žádost o uskutečnění pohovoru, 1. května 1970. 
230 Tamtéž. 
231 Tamtéž. 
232 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Služebně politická charakteristika Olivera Trochty, r. 
1970. 
233 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Záznam o výsledku pohovoru při výměně stranických 
legitimací, r. 1970. 
234 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Oliver Trochta, r. 1972. 
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Uxa, Milan - Narozen 12. května 1951. Dokončil pouze základní školu. Do Signálu přišel 

v listopadu 1971 na místo fotoreportéra. O čtyři roky později se připravoval na přijetí za 

kandidáta KSČ.235 

Vandůrek, Ladislav - Narodil se roku 1922. Původně dokončil čtyři třídy měšťanské 

školy a pracoval jako knihovník.236 Po skončení druhé světové války vstoupil do KSČ a 

vystudoval Ústřední novinářskou školu. Ve stejné době nastoupil do redakce Rudého Prá-

va, v níž setrval až do roku 1953. Posléze byl přijat do služeb ministerstva vnitra, kde pra-

coval jako zástupce a později vedoucí tiskového a propagačního oddělení. V roce 1963 

postoupil na pozici staršího referenta skupiny propagace Vnitřní správy MV. V období 

1969-1970 působil jako starší referent analytického odboru Hlavní správy STB ČSR. Do 

redakce Signálu nastoupil na pozici jejího tajemníka v listopadu 1970. „...V krizovém ob-

dobí zůstal věren zásadám marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu...", 

v nové funkci také „...plnil pracovní úkoly z třídního stanoviska..." a plně se angažoval 

„...při prosazování politiky KSČ..."237 Od podzimu roku 1972, kdy byl z funkce šéfredak-

tora odvolán Žarnovičan, řídil redakci. A to až do prosince roku 1973, kdy na vlastní žá-

dost kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu opustil tuto pozici a byl nahrazen Stanisla-

vem Stánkem. V roce 1976 odešel do starobního důchodu. 

Valenta, Jaroslav - Narodil se 23.12. 1933. Nejvyšší ukončené vzdělání - středoškolské. 

V redakci Signálu působil jako fotoreportér od doby vzniku časopisu. Jeho fotografie otis-

kovala i řada dalších čs.časopisů. Nikdy nebyl členem strany. Před a v letech 1968 a 69 se 

věnoval převážně fotografiím z kulturního života, po roce 1970 se údajně „...začal více za-

jímat o politické události..." Po přechodu Signálu pod MV se orientoval na ekonomické 

fotoreportáže „...s důrazem na život pracujících..."238 

Vaněk, Jan - Narozen 23.7. 1947. Vystudoval Fakultu žurnalistiky UK. Do Signálu přijat 

v říjnu 1969 na pozici redaktora publicistického oddělení. Na starost měl oblast kultury, 

prostor dostával i v problematice mládeže. Ke konci sledovaného období psal i články o 

235 AMV, A2/5, i.j.5, Zpráva o časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 
12.12.1975. 
236 AMV, A2/3, i.j. 1093, Návrh na složení redakční rady časopisu Signál a Bezpečnost, 8. dubna 1971. 
237 AMv[ IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Kádrový posudek - Ladislav Vandůrek, r. 1971 
238 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Kádrový posudek - Jaroslav Valenta, r. 1972. 
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domácí politice. Do roku 1974 nebyl členem strany. Podle posudku však byl 

„...přesvědčen o správnosti politiky KSČ..."239 

Žarnovičan, Miloslav - Narozen 1. září 1930 na Slovensku. Původním povoláním ko-

votlačitel 240 Vletech 1954-56 byl členem předsednictva Okresního výboru Svazarmu v 

Praze 10. Dále byl místopředsedou Základní organizace KSČ. V období 1953-55 pracoval 

jako redaktor Čs.rozhlasu Praha, v rozmezí let 1955-56 jako redaktor časopisu Za trvalý 

mír, za lidovou demokracii. Posléze redaktorem Rudého práva. Od roku 1957 do roku 

1959 byl zaměstnán na ministerstvu vnitra jako technik na oddělení grafické expertizy, 

pak na ministerstvu pracoval, až do začátku sedmdesátých let, jako referent a následně 

starší referent Vl.správy MV. „...V kritickém období 1968-69 potvrdil kpt. Žarnovičan, že 

je politicky vyspělým a ideově pevným členem strany, který zůstal věren zásadám mar-

xismu-leninismu a proletářskému internacionalismu, pevnému spojenectví se Sovětským 

svazem..."241 Od 1. února 1971 přeřazen do tiskového odboru sekretariátu FMV jako šéf-

redaktor časopisu Signál. Zde se často dostával do sporů s tajemníkem redakce L. Van-

důrkem a vedením tiskového odboru FMV. Z této pozice byl odvolán a z ministerstva 

propuštěn v listopadu 1972, to proto, že se „...dopustil jednání, které bylo v přímém rozpo-

ru s morálními požadavky kladenými na příslušníka SNB..."242 

Redakce Časopisu Signál měla samozřejmě také širokých okruh spolupracovníků a občas-

ných přispívatelů. Vyjmenovat všechny by dle mého soudu nemělo smysl, takže zmiňme 

jen ty nejznámější - Jana Mareše, Františka Gela, Miroslava Švandrlíka, Ilonu Borskou, 

Milenu Lamarovou, Kamila Wintera či Jiřího Mrázka. 

239 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Kádrový posudek - Jan Vaněk; AMV, A2/5, ij.5, 
Zpráva o'časopisech „Bezpečnost", „Signál", „Stráž vlasti" a „Pohraničník", 12.12.1975. 
240 AMV, A2/3, i.j. 1093, Návrh na složení redakční rady časopisu Signál a Bezpečnost, 8. dubna 1971. 
241 AMv' IX. Správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Kádrový posudek - Miloslav Žarnovičan, r. 1971 
242 AMV, personální spis Miloslava Žarnovičana. 

52 



7. Čtenářská obec časopisu Signál 

Již při úvahách o přeměně časopisu Obránce vlasti, určeného prakticky jen členům Sva-

zarmu, na Signál měli kompetentní činitelé jasno, jakou skupinu by chtěli novým periodi-

kem oslovit. Měla se jí stát především mládež, konkrétně mládež dělnická a technicky za-

ložená. „...Signál se chtěl vklínit někam mezi Mladý svět a Stadión, kde se předpokládalo 

jisté vakuum...," cituje Tibitanzl ve své práci243 bývalého redaktora Signálu Karla Hrubce. 

„...Ankety a čtenářské průzkumy, uskutečňované v průběhu let, ukazovaly, že největší 

procento čtenářů reprezentuje učňovská a dělnická mládež se vztahem k technice a moto-

rismu...," pokračuje Tibitanzl. Zdá se tedy, že původní záměr vydavatele došel v prvních 

letech naplnění.244 

K určité změně ve struktuře publika došlo v období let 1968 a 1969. Spolu s tím, jak se 

uvolňovala cenzurou sešněrovaná atmosféra na stránkách tehdejších periodik, našel si i 

Signál, podporující polednový reformní vývoj a zabývající se tématy jako procesy 

z padesátých let, obnova dříve potlačovaných organizací typu Junák atd., nové čtenáře. 

Náklad vzrostl na 120 (v roce 1969 na 141) tisíc výtisků245 a Signál nově četla část stu-

dentstva a inteligence. Výsledky čtenářské ankety z roku 1970 poukazují také na skuteč-

nost, že z periodika určeného mladým lidem se stával Signál postupně časopisem pro 

všechny společenské skupiny, protože v tomto roce tvořila nejsilnější skupinu věková ka-

tegorie 26 - 40 let a těžko si představit, že by tato získala své dominantní postavení za je-

diný rok. 

Tato čtenářská anketa, realizovaná mezi 15. dubnem a 10. květnem 1970, přinesla i další 

poznatky co do struktury čtenářstva a jeho tematické vyhraněnosti. Předně však nutno 

uvést, že se nejednalo o kritické sociologické šetření, nýbrž skutečně pouze o anketu, na 

níž reagovalo zasláním vyplněných anketních lístků přes 26 tisíc čtenářů.246 

Výsledky hovoří o tom, že v roce 1970 četli Signál převážně muži (58, 2%) dělnické pro-

fese (35%). Za nimi se seřadili techničtí úředníci (14,5%), státní zaměstnanci (12%), ad-

ministrativní úředníci (9,9%) a studenti (7%). Vojáci základní služby se na čtenářském 

publiku podíleli 3,4%, učňové 2,5% a zemědělci 1,2 procenta 247 

243 tibitaNZL, Jiří. Jazyk a styl původních reportáží časopisu Signál, (diplomová práce). 
244 Konkrétní důkaz v podobě jiného, tyto skutečnosti potvrzujícího dokumentu, chybí. 
245 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1979, Závěrečná zpráva anketního šetření časopisu Signál, r. 
1979. 
246 V této souvislosti je zajímavé, že návratnost v tomto případě činila 15,2%, což bylo ve srovnání 
s celostátním průměrem v hodnotě cca 4% relativně vysoké číslo. AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Sig-
nál 1970, Předběžná informativní zpráva o výsledku čtenářské ankety Signálu, r. 1970. 
247 Tamtéž. 
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Největší zastoupení mezi čtenáři Signálu měli lidé se středoškolským vzděláním (41%). 

V podobné míře četli časopis také učni. Pouze marginální skupinu pak tvořili vysokoško-

láci (5%).248 

Jak již uvedeno, nejsilnější věkovou skupinu čtenářů reprezentovali lidé mezi 26 a 40 lety. 

Ti byli následováni kategorií 1 9 - 2 5 let. Dohromady tyto dvě skupiny tvořily 80% všeho 

čtenářstva! 

Velmi zajímavým se jeví být také zjištění, že podle výsledků čtenářské ankety čtou 

s každým respondentem zakoupený výtisk časopisu Signál další tři lidé.249. To by při jed-

noduché kalkulaci znamenalo následující - byl-li náklad 170 tisíc výtisků, dalo by se uva-

žovat až o tři čtvrtě milionovém publiku! 

K doplnění mozaiky čtenářské obce Signálu by mohly dobře posloužit údaje vypovídající 

o oblibě jednotlivých tematických skupin zastoupených na stránkách časopisu. Podle vý-

sledků ankety měli čtenáři nejraději kriminalistické příběhy. Za nimi následovaly povídky, 

motoristický sport, zajímavosti, špionáž a práce bezpečnosti. Nejmenší zájem jevili čtenáři 

naopak o materiály o mládeži, aktuálních politických otázkách, o testy, křížovky a, poně-

kud překvapivě, o armádní tématiku.250 

Pořadí Nejraději čtu Počet čtenářů 
1. Krimi příběhy 10974 
2. Povídky 3301 
3. Motosport 1926 
4. Zajímavosti 1873 
5. Špionáž 1576 
6. Práce bezpečnosti 1493 
7. Sport 860 
8. Populární herci 685 
9. Móda 642 
10. Vědecká pracoviště 540 
11. Divadlo a film 480 
12. Mládež 449 
13. Aktuální polit.otázky 368 
14. Testy 310 
15. Křížovky 241 
16. Armádní tématika 197 

Poněkud odlišný obrázek než tato tabulka nabízejí odpovědi v kategorii „Mohu zcela po-

strádat". Téměř sedm tisíc z dotázaných označilo jako zbytečnou politiku. Armádu mohlo 

248 Tamtéž. 
249 Tamtéž. 
250 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Výsledky čtenářské ankety časopisu Signál, r. 1971. 
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zcela postrádat přes dva a půl tisíce čtenářů, ještě více pak křížovky a módu. Bez krimi 

materiálů by si dovedlo představit časopis pouze 59 respondentů, bez mládeže pak, a to je 

v porovnání s předchozí tabulkou zajímavé, jen 246 respondentů.251 

Pořadí Mohu zcela postrádat Počet čtenářů 
1. Aktuální polit, otázky 6819 
2. Křížovky 4890 
3. Móda 3731 
4. Armádní tématika 2570 
5. Věda 2372 
6. Testy 1351 
7. Motosport 1187 
8. Sport 523 
9. Populární herci 512 
10. Divadlo a film 477 
11. Povídky 353 
12. Zajímavosti 268 
13. Mládež 246 
14. Špionáž 174 
15. Práce bezpečnosti 86 
16. Krimi příběhy 59 

Anketa z roku 1970 nezůstala anketou jedinou. Průzkumy mezi čtenáři se tímto způsobem 

realizovaly také v letech 1972 a 1974 i později. Jaké trendy z nich lze vypozorovat? 

1. Výrazně se v rámci čtenářské obce zvýšilo zastoupení mužů na úkor žen. 

2. Pokračoval trend - započatý v letech 1968/69 - úbytku zájmu o časopis u skupiny 

mladších čtenářů v kategorii 1 9 - 4 0 let, a naopak vzrůstajícího počtu čtenářů starších 

40 let. O příčinách vedoucích k tomuto stavu se lze jen domnívat, že svou roli sehrála 

tematická proměna časopisu, který se do roku 1968 téměř vůbec nezajímal o materiály 

vnitropolitického charakteru, nicméně časem se stával stále více „angažovaným", 

zejména po změně vydavatele v říjnu 1970. 

Vývoj věkové struktury čtenářů od roku 1972252 

Věková skupina 1972 1974 1976 

Do 18 let 5,9% 6,3% 10,8% 

19-40 let 79,2% 73,6% 57,8% 

41 a více let 14,9% 20,1% 33,8% 

Pozn: údaje uvedeny v relativní četnosti 

251 Tamtéž. 
252 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1979, Závěrečná zpráva anketního šetření časopisu Signál, r. 
1979. 
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3. V kategorii povolání nedošlo od roku 1970 k žádným zásadním proměnám, takže 

v roce 1974 bylo zastoupení profesí následující : dělník (37,3%), zaměstnanec 

(36,5%), studující (8,5%), v domácnosti (5,5%), důchodce (3,4%), zemědělec 

(2,5%).253 

4. Ve stejném roce byla poprvé zjišťována struktura publika z hlediska národnosti. Vý-

sledek? Naprostá většina čtenářů pocházela z Čech nebo Moravy (94,5%), a to přesto, 

že na Slovensku neexistoval časopis podobného zaměření jako Signál. Slovenskou ná-

rodnost tak uvedlo pouze 4,5% respondentů, jinou 1%.254 

5. Z hlediska způsobu odběru časopisu byla jednoznačně dominantní přímá koupě (66%, 

resp. 67,7% v roce 1974). Na druhém místě stálo předplatné (26,1%, resp. 27,2%). 

Ubylo naopak těch, kteří si časopis půjčovali. Hromadným odběrem se k časopisu do-

stávalo cca.2 až 3 % čtenářů ,255 

6. Co se vzdělání týče, od roku 1972 nedošlo k výrazným změnám, nicméně lze vysledo-

vat jistý úbytek středoškolsky vzdělaného čtenářstva a nárůst těch, kteří byli vyučeni 

v oboru , případně měli nižší odborné vzdělání.256 

Vývoj vzdělanostní struktury čtenářů Signálu od roku 1972257 

Stupeň dosaženého vzdě-
lání 1972 1974 1976 

1. Základní 17,80% 17,20% 17,50% 

2. Nižší odborné 37,30% 45,30% 42,10% 

3. Středoškolské 39,50% 32,30% 29,10% 

4. Vyšší odborné — 4,80% 

5. Vysokoškolské 5,40% 5,20% 6,50% 

Kdybychom se měli pokusit zkonstruovat na základě výše uvedených údajů průměrné-

ho čtenáře Signálu v období let 1970 - 1974, dostaneme člověka české národnosti, kte-

rý je ve věku 19 - 40 let, pracuje jako dělník, vystudoval učiliště nebo střední školu, 

časopis si kupuje ve stáncích PNS a nejraději si pročítá krimi články. Naopak, nezají-

má se o materiály o armádě a aktuálních politických otázkách. 

253 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1979, Závěrečná zpráva anketního šetření časopisu Signál, r. 
1979. 
254 Tamtéž. 
255 Tamtéž. 
256 Tamtéž. 
257 Tamtéž. 
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8. Ekonomické výsledky časopisu Signál 
Co do ekonomických výsledků, prodělal časopis Signál pozoruhodný vývoj. Úvodní kal-

kulace ze září roku 1964, kdy časopis ještě nevycházel, předpokládala na rok 1965 zápor-

ný hospodářský výsledek v řádech statisíců. Již v roce 1966 byla potvrzená hospodářská 

bilance kladná, čistý zisk činil více než půl milionu Kčs. Údaje k období mezi lety 1967 -

1968 nejsou dostupné, nicméně vzhledem k ekonomickým výsledkům z let sedmdesátých 

se dá předpokládat, že Signál nepatřil ke ztrátovým časopisům. V roce 1972 už byl Signál 

jednoznačně nejúspěšnějším z časopisů ministerstva vnitra vydávaných ve vydavatelství 

Magnet. 

° Konkrétní hospodářské výsledky časopisu Signál 

Jak již bylo řečeno, v roce 1964 počítala kalkulace s tím, že Signál bude zpočátku ztráto-

vým periodikem, přičemž zřejmě stavěla na zkušenosti z vydávání předchůdce Signálu, 

časopisu Obránce vlasti258. Při frekvenci 52 vydání v jednom roce, ceně časopisu 1,20 Kčs 

a předpokládaném nákladu 35 tisíc výtisků měly příjmy tvořit 2.056.100 Kčs, přičemž do 

této položky byl zahrnut i nulový příjem z inzerce, která se v prvním roce na stránkách 

Signálu téměř nevyskytovala. Položka nákladů byla složena z nákladů na honoráře (260 

tisíc Kčs), na polygrafickou výrobu (936 tisíc Kčs), všeobecnou nakladatelskou režii 

(626 900 Kčs), ostatní náklady (2600 Kč), daň z obratu (47 900 Kčs), rozšiřování (411 200 

Kčs), což dohromady činilo náklady ve výši 2 284 600 Kčs. Hospodářský výsledek tak 

měl být minus 228 500 Kčs259. Náklad časopisu však v průběhu roku 1965 výrazně stou-

pal, takže průměrný náklad za tento rok činil 60 tisíc výtisků260, což jistě přineslo do po-

ložky příjmů větší než plánovaný zisk. 

Ekonomické údaje uvedené v Dokumentaci hospodářského zabezpečení časopisů261 z roku 

1967 už hovoří o tom, že Signál v roce 1966 dosáhl kladné hospodářské bilance. Celkové 

náklady se sice oproti kalkulaci na rok 1965 zvýšily o více než 600 tisíc Kčs, stejně tak ale 

nabyly na objemu příjmy. Na nich se nově začaly podílet zisky z inzerce (52 tisíc Kčs), 

258 Ztráta Obránce vlasti za rok 1963 dosáhla výše 704. 691 Kčs. Viz. NA, f. Svazarm - ČUV, balík č. 17, 
Materiál ke schůzi předsednictva ÚV Svazarmu dne 22.4.1964 : Hodnocení obsahového zaměření a struktu-
ry svazarmovského tisku, 22.4.1964. 
259 AMK, Evidence periodického tisku, E 4084, Návrh maloobchodní ceny časopisu Signál, r. 1964. O reál-
ném hospodářském výsledku za rok 1965 dostupné materiály svědectví nevydávají. 
260 NA, f. Svazarm - ČÚV, balík č. 21, Přehled o činnosti Svazu pro spolupráci s armádou mezi druhým a 
třetím sjezdem, nedatováno. 
261 AMK, Evidence periodického tisku, E 4084, Dokumentace hospodářského zabezpečení časopisů, r. 1967. 
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hlavně však stouply tržby na 4.314.300 Kčs, což zřejmě souviselo se zvýšením nákladu na 

70 tisíc výtisků. Celkový zisk tak dosáhl 572.800Kčs262. 

Dokumenty k hospodářskému výsledku Signálu vletech 1967 a 1968 se v dostupných 

zdrojích nenacházejí. Vzhledem ke stejné výši nákladu, objemu reklamy a nulovým změ-

nám v grafické úrovni Signálu, v ceně ani ve způsobu výroby se však dá předpokládat, že 

v roce 1967 byla hospodářská bilance na podobné úrovni. Jak tomu bylo v roce 1968 těžko 

soudit. Signál se stal vydavatelským časopisem vydavatelství MNO a je otázkou, jak se ta-

to situace promítla do nákladů na výrobu časopisu. Uvažovat o ekonomických výsledcích 

Signálu se tak dá pouze na základě údaje o nákladu v tomto roce, který dosáhl výše 120 

tisíc výtisků, a údajů z roku 1969, kdy byl Signál také vydavatelským časopisem. 

V tomto roce vycházel Signál v průměrném nákladu 141.396 výtisků a remitenda činila 

pouze 0,37%, což znamenalo nejmenší procento remitendy ze všech časopisů vycházejí-

cích v nakladatelství Magnet. Čistý zisk redakce Signálu pak činil 3 158 662,68 Kčs.263 Na 

této výrazně kladné bilanci se mimo vysokého nákladu podílela i dubnová změna prodejní 

ceny jednoho výtisku, která se z 1,20 Kčs zvýšila na 1,50 Kčs.264 

Náklad časopisu se postupně zvyšoval i v průběhu roku 1970. V polovině roku 1970 stou-

pl náklad na 155 tisíc výtisků. Ke konci roku, kdy vydavatelská práva na Signál získalo 

ministerstvo vnitra, na 157 tisíc výtisků.265 Údaj o způsobu, kterým se tento nárůst nákladu 

promítl do hospodářského výsledku roku 1970, není k dispozici. Znovu však může napo-

vědět ekonomická bilance z následujícího roku, během něhož vystoupal náklad až k 170 

tisícům výtisků. Při stávající ceně 1,50 Kčs tvořily příjmy více než 9 milionů Kčs! Výrob-

ní náklady se pohybovaly na úrovni 5 milionů, takže čistý zisk časopisu Signál byl vyčís-

len na 3 965 500 Kčs266. Zde je namístě připomenout, že hospodářské výsledky časopisu 

byly podstatné zejména pro vydavatelství Magnet. Na základě dohody o postoupení vyda-

vatelských práv k Signálu mezi FMV, vydavatelstvím Magnet a HPS - ČSLA totiž bylo 

stanoveno, že FMV mělo v kompetenci především „ideově-politický" program časopisu a 

o otázky technické, ekonomické a finanční se staralo právě vydavatelství Magnet, s tím, že 

262 Tamtéž. 
263 AMV, IX. správa, i.j. 461/13, Dohoda mezi ministerstvem národní obrany a národním podnikem Magnet, 
vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obrany a ministerstvem vnitra ČSSR o postoupení vydavatel-
ských práv k časopisu Signál, 15.9. 1970. 
264 Viz. Signál. 1.4. 1965, roč. 5, č.14, s. 1. 
265 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Zápis ze zasedání redakční rady, r. 1971. 
266 AMK, Evidence periodického tisku, E 4084, Hospodářská dokumentace za rok 1971, r. 1971. 
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ministerstvo vnitra si vyhradilo pouze účast při rozhodování o rozpočtu a změnách 

v základních prostředcích Signálu.267 

I z tohoto důvodu panovala ve vydavatelství Magnet s výsledky časopisu Signál spokoje-

nost. Ve výroční zprávě tohoto podniku za rok 1972 se lze například dočíst, že 

„...významná je z hlediska uspokojování společenských potřeb také vydávaná produkce 

druhých vydavatelů. Z toho vynikají některé časopisy Svazarmu a Signál jako časopis fe-

derálního ministerstva vnitra, jednak zájmem širokého okruhu čtenářů a vysokou efektiv-

ností pro podnik..."268 

Mezi časopisy ministerstva vnitra vydávanými v Magnetu měl Signál zcela mimořádné 

postavení. Celkový zisk všech časopisů FMV činil za rok 1972 sumu 4.365.000 Kčs, při-

čemž dosažený zisk „...byl v podstatě hospodářským výsledkem titulu Signál (+ 4.192.000 

Kčs)"269 Významná byla pro Magnet i úspěšnost Signálu při jeho distribuci čtenářům. 

„...Rozšiřování časopisů skupiny min.vnitra bylo v průběhu roku splněno na 109,9%. 

Uvedené plnění je v podstatné míře ovlivněno rozšiřováním časopisu Signál, které je vel-

mi úspěšné (odbyt splněn na 109,8%)...270 

V souvislosti s kladným hospodářským výsledkem Signálu je zajímavé, že i časopisy Sva-

zarmu, které si byly v některých oblastech s obsahem Signálu tematicky podobné, hospo-

dařily v roce 1972 se ziskem - Svět motorů vydělal Magnetu 6 milionů Kčs a Amatérské 

rádio zhruba 900 tisíc Kčs. Naopak časopisy vojenské vydávané v Magnetu zaznamenaly 

ztrátu přesahující 4 miliony Kčs 271 

Další doklady o hospodářských výsledcích časopisu Signál v archivech chybí. Víme však, 

že v prvním čtvrtletí roku 1973 byl průměrný náklad Signálu přes 180 tisíc výtisků 

s remitendou 3,8%, přičemž plánovaný limit pro remitendu byl stanoven na 5%. Počet stá-

lých předplatitelů se pohyboval okolo 11% a na Slovensku bylo distribuováno 2500 výtis-

ků 272 V průběhu tohoto roku náklad časopisu postupně klesal, takže celoroční průměr ná-

kladu na jedno číslo byl 169 829.273 Podobný pokles zaznamenaly i další klíčové tituly 

vydavatelství Magnet - Zápisník a Obrana lidu. 

267 Více k rozdělení kompetencí v kapitole Způsoby řízení časopisu Signál a změny v redakci v letech 1965 -
1974. 
268 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Výroční zpráva vydavatelství Magnet - Komplexní 
ekonomický rozbor hospodářské činnosti za rok 1972, r. 1972. 
269 Tamtéž. 
270 Tamtéž. 
271 Tamtéž. 
272 Toto je jediný ve zkoumaných zdrojích nalezený údaj o počtu výtisků distribuovaných na Slovensko, 
přestože byl Signál rozšiřovaný na Slovensko od doby svého vzniku. 
273 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Zhodnocení práce s vojenským a branným tiskem 
v roce 1973 spolu se stanovenými perspektivami práce s tímto tiskem v roce 1974, r. 1973. 
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Proč k tomuto poklesu došlo? Ústřední ředitelství spojů - ČSR, odbor rozšiřování tisku 

vysvětlil příčinu poklesu jako soubor několika faktorů: „...Za nejhlavnější důvody tohoto 

stavu považujeme změnu obsahu s výrazným jednostranným zaměřením na vojenskou té-

matiku;274 v návaznosti na předchozí důvod snížení počtu zájemců v drobném prodeji, 

takže prakticky tyto časopisy nemají stálé odběratele a tím nemají ani rozhodující část ná-

kladu odebíránu stálým kmenem předplatitelů; neatraktivnost obálek; zpožďování dodá-

vek z tiskárny (v roce 1973 se tak stalo 85krát); nemožnost rychlé regulace odběru podle 

poptávky..."275 

Údaje o průměrném nákladu najedno číslo za rok 1974 nejsou dostupné. Známo je pouze 

to, že vedení redakce mělo zájem na tom, aby byl k tomuto roku rozšířen rozsah časopisu 

z 16 na 32 stran. S tímto záměrem souhlasila i vydavatelská rada Magnetu. Proběhlo něko-

lik jednání, bylo vykalkulováno zvýšení ceny z 1,50 na 2,50 Kčs, náklad měl být naopak 

vzhledem „k mírnému, ale trvalému poklesu,"276 snížen o 10 tisíc výtisků na 170 tisíc vý-

tisků. Kvůli zvýšeným technickým nárokům na výrobu byla výroba Signálu převedena 

z tiskárny Polygrafie do tiskárny Naše vojsko. Přes kladné stanovisko tiskového odboru 

FMV však ke změně vydavatelských podmínek časopisu Signál nakonec nedošlo, protože 

ČÚTI tento návrh neodsouhlasila, a to z důvodu nedostatku papíru.277 

274 Zde je patrné, že autoři dokumentu měli na mysli zejména tituly Zápisník a Obrana lidu, protože Signál 
nebyl časopisem jednostranně zaměřeným na vojenskou tématiku. 
275 AMV, IX. správa, složka Signál 1973, Zhodnocení práce s vojenským a branným tiskem v roce 1973 
spolu se stanovenými perspektivami práce s tímto tiskem v roce 1974, r. 1973. 
276 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1973, Záznam ze zasedání vydavatské rady n.p. Magnet, 6. 
7. 1973. ' 
277 Více v kapitole Způsoby řízení časopisu Signálu a změny v redakci v letech 1965-1974. 
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9. Časopis Signál a jeho kontrola ze strany HSTD, ÚPS a ČÚTI 

Československo se stalo v roce 1948 totalitním státem, což s sebou přineslo ze strany mo-

cenských orgánů některé zásahy do občanských svobod. Jedním z nich bylo zavedení cen-

zury, tedy potlačení svobody vyjadřování. V roce 1953 ustavilo ministerstvo vnitra Hlavní 

správu tiskového dohledu (dále jen HSTD), jež měla následující úkoly: „...Zajišťovat, aby 

nebyly jakýmkoli způsobem a prostředkem zveřejňovány a šířeny údaje a skutečnosti, jež 

obsahují státní, hospodářské nebo služební tajemství ve smyslu zákonných ustanovení, ne-

bo které obsahují skutečnosti, jež podle vládního usnesení ze dne 15. července 1952, vlád-

ního usnesení ze dne 4. března 1953 a podle dalších předpisů nesmí být v obecném zájmu 

zveřejňovány..."278 Obecný zájem nebyl nijak úzce definován, podle aktuálního stavu se 

měnily akcenty na určité oblasti informací, a tudíž se zde nabízel široký prostor pro zásahy 

cenzorů. Neunikl jim samozřejmě ani časopis Signál. 

V roce vzniku časopisu Signál musela redakce reagovat podle dostupných zdrojů na cel-

kem deset výhrad ze strany odpovědného pracovníka HSTD. Ve dvou případech se jedna-

lo o vyškrtnutí informací, jež měly charakter utajovaných údajů, ve zbylých případech byl 

motiv zásahu různý. 

Kupříkladu vůbec první zásah HSTD vůči obsahu časopisu Signálu byl realizován krátce 

po publikaci prvního čísla, konkrétně při přípravě čísla třetího. Zmocněnci HSTD Maiero-

vi se nelíbil článek nazvaný „Odpor k autoritě", resp. pasáž dotýkající se podle jeho názo-

ru období kultu osobnosti: „...Jinou skupinou psychopatů, kteří mohou dělat přestupky, 

jsou například anetičtí psychopati, u kterých nejsou vyvinuty vyšší city. To zní dost vzne-

šeně, že? Padesátá léta, žel, z této vznešenosti mnoho ubrala. ,."279 Redakci tudíž bylo do-

poručeno podtrženou větu vyškrtnout, s čímž souhlasila. 

Stejně tak musela souhlasit s marginální úpravou titulku článku v šestém čísle ročníku 

1965 „Světová výstava v New Yorku", kde se zmocněnec HSTD rozhodl zasáhnout 

v případě přívlastku „světová".280 

V červenci 1965 (konkrétně v čísle 29) upozornil cenzurní úřad na sugestivitu, s níž autor 

popsal v článku „Pláč letní noci" znásilnění sedmnáctileté dívky. Hned v následujícím čís-

278 NA, f. ČÚTI, karton 11, Status Hlavní správy tiskového dohledu, nedatováno. 
279 AMV, 318 - 102 - 10, Zásahy HSTD - ÚPS v tisku z let 1961 - 1968: Acta Universitatis Carolinae -
Signál. Jedná se o bývalý'fond HST (ÚSP). 
280 Tamtéž. 
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le pak musel být přepracován materiál o Jugoslávii, kde byly „...popularizovány jugosláv-

ské noční podniky..."281 

V čísle 35 bylo redakci doporučeno, aby v článku „Ulice vlasatých mužů" pojednávajícím 

„...o beatnicích v Paříži, přepracovala, případně vypustila text, kde autor kritizuje nevhod-

ným způsobem vybavení čs. turistů finančními prostředky..."282 Další z korekcí se týkala 

článku „Jejich sladký život" (č.44, 1965), kde z určité pasáže textu „...mohl vzniknout do-

jem, že západní Berlín je součástí Německé spolkové republiky..."283 

Rozsah záběru tehdejšího systému cenzury dokládá také doporučení HSTD týkající se 

oddechové stránky Signálu v čísle 47, na níž byly, mimo jiné, pravidelně zveřejňovány 

aforismy. Konkrétně HSTD vyjádřila nespokojenost s aforismem: „...Šel rovně, avšak 

podle pokřivené linie..."284 Posledním uchovaným škrtem z roku 1965 bylo nucené vyne-

chání zprávy z rubriky „Svět kolem kamery", která měla být „...propagací protisovětského 

románu Doktor Živago..."285 

Také v roce 1966 zmocněnci HSTD pozorně sledovali redakční texty a několikrát doporu-

čili vedení redakce změnit formulace či část materiálu vypustit. Znovu se objevily případy, 

v nichž měly být vynechány „tajné" údaje, jež by v tomto případě mohly vést „k lokalizaci 

strategických objektů."286 Stejně jako v roce 1965 musel být z čísla 6 vypuštěn aforismus, 

konkrétně významová hříčka: „...Nemusíš věřit tomu, co slyšíš. Stačí, když to budeš hlasi-

tě opakovat...," a to z důvodu možného nežádoucího výkladu některými čtenáři. Další afo-

rismy, zejména Jana Kolesára, nesměla redakce zveřejnit v březnu. 

Zakázaným tématem byly několikrát též „dlouhé vlasy". V čísle 40 byla redakce nucena 

vypustit pasáž z rozhovoru dvou čerstvých vojínů základní služby právě na téma dlouhé 

vlasy. Ještě předtím, v červenci 1966, bylo redaktorům Signálu doporučeno zastavit mate-

riál s titulkem „Vlasy, můj osud." Jenže v tomto případě tehdejší šéfredaktor V. Kašpar 

doporučení HSTD nevyhověl a protestoval přímo na ÚV KSČ.287 Zda se svým protestem 

uspěl, o tom dostupné materiály mlčí. 

Důkaz, že se pozornost HSTD nezaměřovala pouze na slovní sdělení, podává případ vzta-

hující se k číslu 39, kdy v Signálu nesměla být zveřejněna fotografie z filmu Věry Chyti-

lové Sedmikrásky. 

281 Tamtéž. 
282 Tamtéž. 
283 Tamtéž. 

Tamtéž. 
Tamtéž. 

286 Tamtéž. 
287 Tamtéž. 
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° Zásahy Ústřední publikační správy 

S rokem 1966, konkrétně zákonem 81/1966 Sb. HSTD formálně zanikla, byla však nahra-

zena Ústřední publikační správou, jež fungovala na stejném principu. Podle zákona měla 

napomáhat při ochraně zájmů socialistické společnosti a zajistit, aby v „...hromadných 

sdělovacích prostředcích nebyly uveřejněny informace, které obsahují skutečnosti tvoří 

předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství..."288 Pokud informace obsa-

hovala takovou skutečnost, pozastavila ÚPS „...její uveřejnění, popřípadě rozšiřování..."289 

Co se týče Signálu, v roce 1967, alespoň podle dostupných dokumentů, nevykonali zmoc-

něnci ÚPS takové množství zásahů jako v roce předcházejícím HSTD. V podstatě se jed-

nalo o tři dochovaná upozornění. Jedno se týkalo hodnocení ženského a mužského ideálu 

vzhledem k fyzické kráse. Druhé bylo reakcí na postesk redaktora k vysoké ceně deviz, 

poslední pak poukazem na „nevhodné" formulace redaktora Michálka v článku „Příběh 

nočního chodce."290 

V roce 1968, kdy cenzura podléhala „...tlaku politické atmosféry, ztrácela na ostrosti, kolí-

sala..."291 a v červnu byla zákonem 84/1968 Sb. označena za „nepřípustnou", což bylo 

spojeno se zrušením ÚPS, se šéfredaktorovi Signálu dostalo ze strany tohoto orgánu jedi-

ného upozornění, a to na problém zveřejnění jména odsouzeného před odsouzením. 

° Zásahy Úřadu pro tisk a informace, resp. Českého úřadu pro tisk a informace 

Po vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy na území Československa byly uvolněné poměry 

v tisku poměrně záhy zredukovány plenárním usnesením ÚV KSČ, které rozhodlo o do-

časném zavedení cenzury na informace „...vztahující se k základním zahraničně politic-

kým zájmům státu a k otázkám obrany a bezpečnosti..."292 V září stejného roku byl schvá-

len zákon č. 127/1968 Sb. o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních 

sdělovacích prostředcích, což znamenalo zrušení paragrafu označujícího cenzuru za nepří-

pustnou a obnovení dohledu nad médii. K tomuto účelu byl zřízen Úřad pro tisk a infor-

mace (dále jen ÚTI), pověřený úkolem sledování a hodnocení činnosti médií. Cenzura by-

la stanovena jako následná, přičemž byl stanoven systém trestů pro vydavatele. 

288 NOLČ, M. Rukověť novináře. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1979. 212 s. ISBN 59-358-78. S. 16 - 17. 
289 Tamtéž. 
290 AMV, 318 - 102 - 10, Zásahy HSTD - ÚPS v tisku z let 1961 - 1968: Acta Universitatis Carolmae -
Signál. Jedná se o bývalý fond HSTD (ÚSP). 

291 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1967-1969, 4. část. Vyd. 1. Praha: SPN, 1993. 
ISBN - 80-04—26 142-6. Str. 136. 
292 ROHLÍKOVÁ, Slavěna. Strana, stát a masmédia. In BITTMANN, L; SYMUNKOVA, H: Manipulátoři. 
1. vyd. Praha: Univerzita Karlova ve vydavatelství Karolinum, 1992. Str. 52 - 86. ISBN - 80-7066-621-8. 
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„...Jakékoliv vybočení z dané linie, jakákoliv neposlušnost a projev otevřeného či skrytého 

nesouhlasu i nechtěné omyly byly okamžitě registrovány a trestány..."293 Tato skutečnost 

postupně významně působila na rozšíření autocenzury v řadách novinářů a jejich nadříze-

ných. 

Společně se zákonem o federativním uspořádání Československa, platným od 1. ledna 

1969, byl ÚTI rozdělen ve dví, na Český úřad pro tisk a informace a Slovenský úřad pro 

tisk a informace294. 

Pozornosti Českého úřadu pro tisk a informace (dále jen ČÚTI) samozřejmě neunikl ani 

časopis Signál, jehož náklad se na počátku sedmdesátých let pohyboval kolem 170 tisíc 

výtisků. Bohužel, z konkrétních hodnocení se v archivech uchovalo pouze jediné, a to ze 

začátku roku 1972.295 1 toto hodnocení ale dostatečně vypovídá o tom, na co se pověřenci 

ČÚTI při analýzách článků v časopise Signál zaměřovali. 

Hlavní důraz kladla ČÚTI na tematickou náplň časopisu a formu článků, resp. na to, zda 

redakce Signálu dostatečně plní „ideově politický" plán na dané období a zda vykonává 

svou funkci, jež mu byla svěřena v rámci umístění do dobového systému periodického tis-

ku. „...Časopis stále neplní hlavní zásady ideově politického programu. Celkové vyznění a 

publicistický dopad a propagandistické působení neodpovídá jeho působení v rámci struk-

tury periodického tisku, jakož i poslání z hlediska celospolečenských zájmů...," píše se 

v dokumentu „Hodnocení časopisu Signál v období za leden až únor 1972,"296 určenému 

se souhlasem tajemníka ÚV KSČ O. Švestky ministrovi vnitra Radku Kaskovi. ČÚTI se 

nelíbil zejména způsob, jakým Signál reagoval na vnitropolitickou situaci státu a stav spo-

lečnosti. „...Teprve v poslední době od ledna 1972 na druhou stránku zařazovala redakce 

politicky a společensky angažované materiály..."297 

Ani články o zahraniční politice neunikly kritice kontrolního orgánu. „...Zahraničně poli-

tická část nemá výrazně protiimperialistické zaměření, včetně kontrapropagandy proti ide-

ologii antikomunismu v širším kontextu..."298 Rovněž zpracování kriminalistických témat 

jako jednoho z nosných pilířů obsahu Signálu nebylo dle ČÚTI v pořádku. Kriminalita 

totiž nebyla prezentována jako protispolečenský jev, ale především jako krimi reportáže a 

povídky bez morálního odsouzení. „...Autentické a především živé líčení kriminálních pří-

293 Tamtéž. 
294 Tamtéž. 
295 Připomínám, že jako vždy, když se zmiňuji o dostupných zdrojích, hovořím o inventarizovaných fondech 
Národního archivu, Archivu Ministerstva vnitra a Archivu Ministerstva kultury plus některých nezařazených 
svazcích z Archivu Ministerstva vnitra. 
296 NA, f. ČÚTI, i.j. 58, Hodnocení časopisu Signál v období za leden až únor 1972, 6. 3. 1972. 
297 Tamtéž. 
298 Tamtéž. 
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běhů posunuje těžiště jeho působení mimo úkoly socialistického periodického tisku, 

zejména pokud jde o působení na mládež a ve výchově k socialistického vlastenectví a 

proletářskému internacionalismu. Titul má také značné rezervy v propagaci a popularizaci 

bezpečnostní politiky Komunistické strany Československa, v propagaci činnosti a poslání 

složek bezpečnosti a armády..."299 Jednou z hlavních příčin tohoto stavu měla být nadměr-

ná snaha redakce o atraktivnost formy a obsahu pro čtenáře. 

Je tedy patrné, že práce redakce Signálu na počátku roku 1972, ale i v období předcházejí-

cím, byla hodnocena ČÚTI jednoznačně negativně. Zajímavé v této souvislosti bylo, že 

šéfredaktor M. Žarnovičan vypracoval hodnocení výrazně odlišné. To na konkrétních pří-

padech dokazovalo, že Signál svůj tematický plán dodržoval a že je na něj nutno pohlížet 

také z toho hlediska, že jakožto časopis ministerstva vnitra má specifické úkoly. 

„...Napomáhat při ochraně socialistického zřízení, při bezpečnosti a obranyschopnosti re-

publiky, spolupůsobit při výchově k ochraně socialistického majetku, veřejného pořádku, 

osvětlovat vymoženosti socialistického zřízení a vést k dodržování práv a svobod občanů, 

posilovat jejich právní vědomí..."300 Zda přineslo jeho hodnocení nějaké konkrétní vý-

sledky ve vztahu k hodnocení ČÚTI, není známo. Jisté však je, že v listopadu roku 1972 

byl M. Žarnovičan z funkce šéfredaktora Signálu odvolán, což neznamená, že byl odvolán 

kvůli této polemice.301 

299 Tamtéž. 
300 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Hodnocení práce Signálu za I. pololetí 1972, r. 1972. 
301 Jediným poukazem k důvodu odvolání M. Zarnovičana je tvrzení v jeho kádrovém posudku, podle nejž 
se „...dopustil jednání, které bylo v přímém rozporu s morálními požadavky kladenými na příslušníka 
SNB..." Více k jeho osobě v kapitole Redaktoři působící v časopise Signál v průběhu let 1965 -1974. 



10. OBSAHOVÁ ANALÝZA ČASOPISU SIGNÁL V LETECH 1965 -

1974 

10.1. METODA - KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

O kvantitativní obsahové analýze bylo do dnešního dne mnohokrát pojednáváno v mnoha 

monografiích i diplomových pracích. Proto považuji za zbytečné, zabývat se na tomto 

místě historickým vývojem a podrobným teoretickým konceptem této metody. Naopak 

bych se rád zaměřil pouze na popis konkrétního postupu, který jsem při analýze obsahu 

časopisu Signál zvolil. 

Při určování tohoto postupu jsem vycházel ze dvou knih. Byly jimi Mass Communication 

Research Methods, a především Analýza obsahů mediálních sdělení, která podle mého ná-

zoru ideálně vyhovovala potřebám mého výzkumu. 

Jak známo, výzkumný proces metodou kvantitativní obsahové analýzy sestává z šesti zá-

kladních kroků: stanovení výzkumného tématu, operacionalizace, plánování a organizace, 

přípravné a ověřovací fáze, sběru dat a jejich vyhodnocení.302 

° Stanovení výzkumného tématu 

Jako zkoumané téma byl zvoleno působení československého časopisu Signál vletech 

1965 - 1974. Toto zadání však bylo na první pohled velmi obecné, proto bylo konkretizo-

váno do dvou cílů. Prvním bylo získání přehledu o tématech, která se na stránkách tohoto 

týdeníku nejčastěji objevovala, o lay-outu časopisu Signál, včetně představení a popisu 

jednotlivých rubrik, o práci redakce s fotografiemi a ilustracemi. To vše v průběhu zmiňo-

vaného období deseti let. Druhým cílem bylo zjištění, zda a jak se časopis Signál podílel 

na podpoře obrany a bezpečnosti Československa. 

Převedeno do výzkumných otázek: 

1. Jaká témata a rubriky se objevovaly v časopise Signál v průběhu let 1965 - 1974? Na 

jakém místě se témata a rubriky objevovaly? Byly, a pokud ano nakolik, doprovázeny fo-

tografiemi či ilustracemi? 

2. Podílel se časopis Signál v letech 1965 - 1974 na podpoře obrany a bezpečnosti Česko-

slovenska? Pokud ano, jak? 

302 SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 1998. 134 stran. ISBN 80-7184-548-5. S. 32. 
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První výzkumná otázka byla stanovena z toho důvodu, že tato diplomová práce má být 

prácí do značné míry přehledovou. A považuji za nemožné bez zodpovězení této otázky 

pomocí kvantitativní obsahové analýzy spolehlivě popsat, čím se časopis Signál ve sledo-

vaném období zabýval, na která témata kladl důraz a jak pracoval s fotografiemi či ilustra-

cemi. U zrodu této otázky stála dále hypotéza, že obsah a lay-out časopisu se v průběhu 

doby proměňoval. K této hypotéze mě vedly dvě skutečnosti: zaprvé byly součástí sledo-

vaného období roky 1968 a 1969, během nichž se díky změnám, jež proběhly 

v československé společnosti, do značné míry proměnil charakter tehdejší československé 

žurnalistiky. Zadruhé časopis Signál dvakrát v průběhu sledovaného období změnil vyda-

vatele. Z ústředního orgánu Svazu pro spolupráci s armádou se v dubnu roku 1968 stal vy-

davatelský časopis Vydavatelství časopisů MNO, v říjnu roku 1970 pak získalo vydavatel-

ské oprávnění k tomuto časopisu Federální ministerstvo vnitra ČSSR (FMV). 

Druhá výzkumná otázka vychází z následující hypotézy. Časopis Signál byl od doby své-

ho vzniku do roku 1974 zařazen v tehdejším systému periodického tisku do tématické 

skupiny Stát a právo a v jejím rámci do kategorie Obrana a bezpečnost. Zároveň byl přes 

tři roky ústředním orgánem Svazu pro spolupráci s armádou, ještě delší dobu pak časopi-

sem FMV, které jako hlavní úkol časopisu stanovilo podporu branné a bezpečností politi-

ky KSČ.303 Lze se tedy domnívat, že se časopis Signál podílel na obraně a bezpečnosti stá-

tu, navíc několika způsoby. 

Mimo těchto dvou hlavních výzkumných témat (otázek) jsem si stanovil ještě několik té-

mat vedlejších, o nichž jsem předpokládal, že by mohla přinést zajímavé doplňující infor-

mace k podobě a obsahu časopisu Signál. Jednak mě zajímalo, zda se v závislosti na čase a 

klíčových událostech té doby nějakým způsobem proměnil objem zahraničních a domá-

cích materiálů, případně zda se proměňoval objem materiálů pojednávajících o událostech 

či lidech z tehdejšího západního bloku a z bloku východního. Dále mě zajímalo, kolik ma-

teriálů se v období 1965 - 1968, kdy byl Signál ústředním orgánem Svazarmu, týkalo pří-

mo této organizace. 

° Operacionalizace 

Tato část výzkumného procesu v sobě obvykle zahrnuje tři úkoly: stanovení výběrového 

souboru, určení kódovací jednotky, tvorbu kódovací knihy.304 

303 AMV, IX. správa, nezařazeno, i.j. 461/13, Dohoda mezi ministerstvem národní obrany a národním pod-
nikem Magnet, vydavatelstvím časopisů ministerstva národní obrany a ministerstvem vnitra ČSSR o postou-
pení vydavatelských práv k časopisu Signál, 15. 9. 1970. 
304 SCHULZ, W.; HAGEN, L.; SCHERER, H., REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 1998. 134 stran. ISBN 80-7184-548-5. S. 87 - 89. 
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STANOVENÍ VÝBĚROVÉHO SOUBORU 

Výběrový soubor sestával v tomto případě pouze z časopisu Signál, přičemž časové ome-

zení bylo v souvislosti s tématem výzkumu stanoveno na rozmezí let 1965 až 1974. Samo-

zřejmě nebylo v mých silách zakódovat všechna čísla tohoto časopisu za celé stanovené 

období, proto jsem po dohodě s konzultantkou přistoupil k redukci. Nakonec tedy bylo do 

obsahové analýzy zahrnuto každé první únorové, dubnové, červnové, srpnové, říjnové a 

prosincové číslo v každém z let v rozmezí 1965 až 1974. Jedinou výjimkou bylo první 

prosincové číslo roku 1967, které bylo v obou archivech, v nichž jsem pracoval, poškoze-

no. Proto jsem byl nucen nahradit první prosincové číslo roku 1967 druhým prosincovým 

číslem tohoto roku. 

Do obsahové analýzy byly zahrnuty z každého vybraného čísla strany 2-16,305 vynechána 

byla pouze titulní strana, která nebyla nositelem žádných článků. 

URČENÍ KÓDOVACÍ JEDNOTKY 

Pro výzkum byla stanovena jediná kódovací jednotka, pro niž se asi nejlépe hodí označení 

materiál. Materiálem jsou míněny všechny psané žurnalistické žánry, doplněné, pro naši 

potřebu, ilustrovanými anekdotami a komentovanými fotografiemi. Materiálem naopak 

není myšlena samostatná nekomentovaná fotografie306 a křížovka.307 

TVORBA KÓDOVACÍ KNIHY 

„Směřování ke kompletaci kódovací knihy (...) není než postupným přechodem od abs-

traktního ke konkrétnímu. Cestou od „nehmatatelných" obecných tvrzení, jimž lze pouze 

věřit, ke konkrétním ukazatelům, jejichž výskyt a intenzitu lze ověřit."308 Výše uvedené 

výzkumné otázky tedy musely být ještě diferencovány do jednotlivých veličin, které lze 

měřit - proměnných a jejich kategorií. Tyto proměnné, jejich kategorie a hodnoty pak vy-

tvořily náplň kódovací knihy. 

Jak již bylo řečeno, první výzkumná otázka byla následující: Jaká témata a rubriky se ob-

jevovaly v časopise Signál v průběhu let 1965 - 1974? Na jakém místě se témata a rubriky 

objevovaly? Byly, a pokud ano nakolik, doprovázeny fotografiemi či ilustracemi? 

Tato otázka byla v rámci operacionalizace převedena na 9 proměnných: 

305 Signál měl po celé sledované období rozsah 16 stran. 
306 V Signálu se ostatně mimo titulní strany nevyskytovala. 
307 V nerelativizujícím slova smyslu není nositelem informace, nelze u ní určit téma. 
308 SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 1998. 134 stran. ISBN 80-7184-548-5. S. 89-90 . 
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Ústřední téma materiálu - tato proměnná měla ve svých kategoriích zachytit vždy jedno 

hlavní téma kódované jednotky 

Rubrika - tato proměnná měla zachytit, zda, a pokud ano, do jaké rubriky kódovaná jed-

notka patřila 

Foto - tato proměnná měla zachytit, zda byla kódovaná jednotka doplněna minimálně jed-

nou fotografií 

Ilustrace - tato proměnná měla zachytit, zda byla kódovaná jednotka doplněna minimálně 

jednou ilustrací či jiným grafickým prvkem 

Autor - tato proměnná měla zachytit, kdo byl autorem kódované jednotky 

Spoluautor - tato doprovodná proměnná měla zachytit případ, kdy se na kódované jednot-

ce podíleli dva autoři 

Umístění - tato proměnná měla zachytit pozici (dvoustranu), na které byla kódovaná jed-

notka umístěna 

Rozsah - tato proměnná měla zachytit rozsah kódované jednotky 

Ročník - tato proměnná měla zachytit rok, ve kterém byla kódovaná jednotka uveřejněna 

v časopise Signál. Díky tomu pak bylo možné sledovat vývoj a změny u výše uvedených 

proměnných v závislosti na čase. 

Pro všechny tyto proměnné byly stanoveny uzavřené kategorie, jež vzešly z předvýzkumu 

a původních hypotéz. Jejich korekce pak byly dílem činnosti v přípravné a ověřovací fázi. 

Druhá výzkumná otázka zněla: Podílel se časopis Signál v letech 1965 - 1974 na podpoře 

obrany a bezpečnosti státu? Pokud ano, jak? 

Tato otázka byla v rámci operacionalizace převedena na proměnnou označenou jako Bez-

pečnost státu. V rámci této proměnné bylo stanoveno 13 kategorií. Jedna z nich ztělesňo-

vala případ, kdy se kódovaná jednotka obrany a bezpečnosti státu netýká. Zbylých dvanáct 

kategorií zachycovalo případy, kdy tomu bylo naopak. Nicméně tento tucet kategorií se li-

šil ve způsobu, jakým kódovaná jednotka měla podporovat obranu a bezpečnost státu. Při 

konstrukci 12 kategorií jsem vycházel z hypotézy, že podporovat obranu a bezpečnost stá-

tu lze v časopise Signál několika různými způsoby. Při konkretizaci způsobů do kategorií 

se staly východiskem „ideově-politické plány" časopisu Signál v sedmdesátých letech.309 

V plánech bylo definováno, že by měl časopis působit v této oblasti především jako popu-

larizátor činnosti ozbrojených složek (armáda, Lidové milice, Pohraniční stráž, útvary Ci-

309 Viz. AMV, IX. správa, nezařazeno, složky Signál 1971 - 1974. 
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vilní obrany) a propagátor činnosti SNB, Požární ochrany a Svazarmu. Dále měl preven-

tivně působit na mládež v oblasti kriminality a vysvětlovat a popularizovat bezpečnostní 

politiku Československa. Jeho úkolem bylo také propagovat a popularizovat branné sporty 

a další brannou činnost.310 Dalším východiskem pak byl předpoklad, že podporovat obra-

nu a bezpečnost státu lze i zveřejňováním materiálů z historie vojenství, zejména česko-

slovenského, které mohou v čtenářské obci pomoci vytvořit pozitivní obraz vojenství, po-

tažmo armády. 

Jak již bylo řečeno, stanovil jsem si mimo dvě hlavní otázky ještě dvě doplňující otázky: 

A -zda se v závislosti na čase a klíčových událostech doby nějakým způsobem proměnil 

objem zahraničních a domácích materiálů, případně zda se proměňoval objem materiálů 

pojednávajících o událostech či lidech z tehdejšího západního bloku a z východního bloku; 

B - kolik materiálů se v období 1965 - 1968, kdy byl Signál ústředním orgánem Svazar-

mu, týkalo přímo této organizace. Dané otázky byly v rámci operacionalizace převedeny 

na dvě proměnné: 

Původ- tato proměnná měla zachytit, jakého zeměpisného původu je událost či hlavní ak-

tér kódované jednotky; 

Svazarm - tato proměnná měla zachytit, zda se kódovaná jednotka týká Svazarmu, resp. 

činnosti základních organizací Svazarmu. 

Kvůli možnosti verifikace byla kódovací kniha k časopisu Signál doplněna ještě identifi-

kačními proměnnými - Datum (uveřejnění kódované jednotky), Číslo vydání (jehož byla 

kódovaná jednotka součástí) a Titulek (kódované jednotky).311 

° Plánování a organizace 

Protože jsem byl po celou dobu výzkumu jediným kódovačem, nenastaly v této výzkumné 

fázi žádné problémy. Celý proces kódování byl stanoven na únor a březen roku 2006, a to 

včetně přípravné a ověřovací fáze. Kódování samotné mělo probíhat na dvou místech -

v prostorách Národní knihovny ČR a v prostoru knihovny FSV UK, sídlící na Smetanově 

nábřeží. Zároveň jsem si stanovil denní časový limit pro kódování na maximálně 4 hodiny, 

protože z předchozí výzkumné činnosti jsem měl zkušenost, že po uplynutí tohoto časové-

ho úseku klesá moje schopnost soustředění a hrozí nebezpečí vzniku chyb. Vyhodnocení 

výsledků bylo naplánováno na druhou polovinu března. 

3,0 Tamtéž. 
311 Plné znění kódovací knihy viz Přílohy 
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° Přípravná a ověřovací fáze 

Tato fáze, nezbytně nutná k dosažení vysokého stupně reliability obsahové analýzy,312 

proběhla začátkem února 2006. Sestávala z ověření relevance jednotlivých proměnných a 

jejich kategorií - v několika případech došlo právě u kategorií k mírným korekcím jejich 

definic -, a z testu reliability, kdy jsem náhodně vybral několik materiálů a s odstupem 

týdne je dvakrát zakódoval a výsledky porovnal. 

° Sběr dat 

Ve shodě s fází plánování a organizace jsem kódoval v prostorách Národní knihovny ČR a 

knihovny FSV UK na Smetanově nábřeží. Dodržen byl i časový plán včetně maximálního 

limitu 4 hodin za den. Data získaná z časopisu Signál jsem zanášel do předem připravené 

elektronické masky, vytvořené v počítačovém programu SPSS, verze 10.0. Tato maska 

byla průběžně ukládána do tri shodných souborů, z nichž dva sloužily jako záloha pro pří-

pad kolapsu programu. Celkově bylo v rámci kódování zaneseno do elektronické masky 

3338 kódovacích jednotek. 

° Vyhodnocení 

V této fázi byla provedena statistická analýza nasbíraného souboru dat, opět pomocí pro-

gramu SPSS, verze 10.0. Analýza se týkala jak proměnných „o sobě", tak také uvedení 

proměnných do takových vzájemných vztahů, aby bylo možné najít klíč k zodpovězení 

stanovených výzkumných otázek. 

Výsledky výzkumu týkající se dvou hlavních otázek jsou popsány, doplněny tabulkami a 

grafy a samozřejmě komentovány v následujících podkapitolách, přičemž některé výsled-

ky byly zároveň využity v kapitolách předcházejících. Co se týká výsledků k otázkám ved-

lejším, ty byly využity především v kapitolách předcházejících. 

312 SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum, 1998. 134 stran. ISBN 80-7184-548-5. S. 89 - 90. S. 92. 
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10.2. ÚSTŘEDNÍ TÉMA 

Jednoznačně nejfrekventovanějším tématem materiálů, které se vletech 1965 - 1974 na 

stránkách Signálu objevily, byly zajímavosti a kuriozity ze světa, jež nezřídka měly vylo-

ženě bulvární charakter typu: „...Angličanka B. Carenová má stejné míry jako slavná Ra-

guel Welchová..."313 Z celkového počtu 3338 kódovaných článků téměř dvě třetiny 

(60,4%) spadaly do této kategorie. Je ovšem třeba podotknout, že naprostá většina (97,5%) 

ze zajímavostí neměla rozsah větší než deset vět a byla umístěna na posledních dvou ze 16 

stran. Objemově tedy zabíraly zajímavosti 1/8 prostoru časopisu a bylo by tedy chybou 

myslet si, že Signál byl ve sledovaném období pouze nosičem krátkých senzačních zpráv. 

Na druhou stranu, zajímavosti ve formě krátkých zpráv v rubrice Kaleidoskop a ve formě 

komentovaných fotografií vydržely v Signálu v podstatě od doby jeho vzniku až do konce 

roku 1974 a byly pro časopis charakteristické.314 Zároveň si zajímavosti ze světa získaly 

velkou popularitu mezi čtenáři, kteří je v anketě Signálu z roku 1970 zařadili co do popu-

larity na 4. místo před špionážní a sportovní materiály.315 Od roku 1968 do roku 1973 je-

jich počet pravidelně stoupal, výjimkou tak nebylo ani 40 zajímavostí v jediném čísle.316 

Druhým nej častějším tématem materiálů publikovaných v Signálu byla poměrně překva-

pivě kultura, která tvořila téměř pět procent všech článků (přesně 4,9%). Mírné překvapení 

je určitě namístě, protože hypotéza s takovým zastoupením článků o filmu, divadle, popu-

lárních hercích, zpěvácích, hudbě i výtvarném umění obecně nepočítala. Důvod je jedno-

duchý. Ústřední orgán Svazarmu a posléze tribuna ministerstva vnitra, čímž Signál ve sle-

dovaném období byl, rozhodně neevokuje představu významného zastoupení kultury na 

jeho stránkách. Zvláště když si uvědomíme, že čtenářskou základnu tvořili zejména dělní-

ci a techničtí úředníci (v roce 1970 35% dělníků a 14,5% technických úředníků.)317 

Zajímavé je, že kulturní tematika získala své významné postavení mezi tématy zejména 

díky letům 1970 - 1974, kdy její procentuální podíl na celkovém počtu materiálů činil, 

s výjimkou roku, 1971 5,8% až 6,9%.318 V období po zrodu Signálu, tedy v letech 1965 až 

313 Signál. 15. 2. 1969, roč. 5, č. 7, s. 15. 
314 Podobně jako pro ostatní společenské časopisy té doby. Viz. CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinfor-
mace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Předpokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu 
pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
315 AMV, f. IX.správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Zpráva o výsledcích čtenářské ankety Signálu, r. 
1971. 
316 Například v čísle 18 z 28. dubna 1972 je přesně 47 zajímavostí, v čísle 35 z 25. srpna 1972 o jednu zají-
mavost méně. 
317 AMV, f. IX.správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Zpráva o výsledcích čtenářské ankety Signálu, r. 
1971. V roce 1974 podíl dělníků ještě o další 2,3% vzrostl - viz. AMV, f.IX. správa, nezařazeno, složka 
Signál 1979, Závěrečná zpráva anketního šetření časopisu Signál, r. 1979. 
318 Viz. tabulka číslo 2 - Procentuální zastoupení tématu kultura ve všech článcích napříč lety 1965 - 1974 
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1967 bylo zastoupení kultury poloviční!319 Lze tedy konstatovat, že pod dohledem Sva-

zarmu nepřikládala redakce kultuře takovou váhu, jako tomu bylo po převodu vydavatel-

ských práv na Federální ministerstvo vnitra ČSSR v roce 1970. Potvrzuje to ostatně i pa-

sáž z „ideově-politického" plánu Signálu ze stejného roku, kde stojí: „...Na čtenáře musí 

působit také oblast kulturního života. Kromě popularizace angažujících se umělců a umě-

leckých těles a popularizace pokrokových uměleckých děl jak z našich, tak i zahraničních 

oblastí věnovat zejména v beletristické části časopisu pozornost i příslušným literárním 

formám z oblasti našeho života a života zemí socialistického tábora..."320 

Za drobnou poznámku jistě stojí fakt, že v oblasti kulturních článků mělo privilegované 

postavení pražské divadlo Semafor. Rozhovory s jeho herci a zpěváky, recenze jeho her i 

upoutávky na program divadla se prolínají napříč celým sledovaným obdobím, semaforské 

tváře také nejednou ozdobily titulní stranu časopisu. V roce 1971 dokonce vznikla občasná 

rubrika Signál ze Semaforu. 

Procentuální zastoupení tématu kultura ve všech článcích napříč lety 1965 -1974 

Rok 1965 2,1% 

Rok 1966 3,1% 

Rok 1967 3,2% 

Rok 1968 5,3% 

Rok 1969 3,7% 

Rok 1970 6,4% 

Rok 1971 5,0% 

Rok 1972 6,4% 

Rok 1973 6,9% 

Rok 1974 5,8% 

Třetím nejvyužívanějším tématem byly krimi a špionážní materiály (4,2%). Ty měly záro-

veň mimořádnou oblibu v řadách čtenářské obce Signálu, která je v anketě z roku 1970 

s obrovskou převahou označila za nejpopulárnější téma.321 Největší podíl na celkovém ob-

sahu časopisu měla tato tematika v letech 1970 - 1974, kdy přesahovala s výjimkou roku 

319 Navíc byla oblast kultury z velké části redukována na film a divadlo, ostatní součásti jako výtvarné umě-
ní, literární kritika atd. se v časopise objevovaly spíše okrajově. 
320 AMV, A2/3, i.j. 321, Hodnocení propagační činnosti tiskového odboru MV ČSSR v roce 1970, r. 1970. 
321 Na první místo mezi články, které čtou nejraději, zařadilo krimi příběhy téměř 11 tisíc z 26 028 respon-
dentů. Viz. AMV, f. IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Zpráva o výsledcích čtenářské ankety Sig-
nálu, r. 1971. 
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1973 pětiprocentní hranici. Naopak v období 1966 - 1969 představovaly krimi a špionážní 

články maximálně 2,7% podílu na celkovém obsahu. Čím byla tato disproporce způsobe-

na? Jednoznačně změnou vydavatele v roce 1970. Přímé řízení ze strany FMV totiž 

s sebou přineslo dvě významné změny. Zaprvé bylo do „ideově politického" zaměření 

Signálu mimo propagace a popularizace branně bezpečnostní politiky KSČ zakompono-

váno, že časopis má „...posilovat vědomí spoluzodpovědnosti občanů v boji orgánů státní 

moci proti narušovatelům veřejného pořádku..." a zaměřovat pozornost „...nejen na obec-

nou, ale i na hospodářskou kriminalitu..."322 Zadruhé došlo k navázání úzké spolupráce 

vedení redakce s Federální kriminální ústřednou FMV, jejíž pracovníci „...časopisu aktiv-

ně pomáhali..."323 Signál tak získal přístup k do značné míry exkluzivním informacím. 

Součástí této tematické kategorie byly mimo článků o páchání trestné činnosti, preventiv-

ního působení na potenciální pachatele trestných činů, materiálů o zahraniční špionáži, 

velkých kriminálních případech ze zahraničí ap. také profily příslušníků Sboru národní 

bezpečnosti a vůbec glorifikace složek Ministerstva vnitra, což byl ostatně jeden z úkolů, 

jež před redakci Signálu po změně vydavatele pravidelně stavělo vedení tiskového odboru 

tohoto ministerstva.324 

Nejfrekventovanější témata materiálů v časopise Signál v letech 1965-1974 

1. Zajímavosti a kuriozity 60,4 % 

2. Kultura 4,9 % 

3. Špionáž a krimi 4,2% 

4. Zahraniční politika 3,1% 

5. Svazarmovské sporty 2,8% 

6. Domácí politika 2,7% 

6. Humor 2,7% 

8. Motorismus (nějako sport) 2,1% 

9. Povídka 1,9% 

10. Historie vojenství 1,7% 

První pětici nejfrekventovanějších témat doplňují ještě zprávy, reportáže a komentáře o 

politice zahraničních států (3,1% ze všech článků) a materiály o svazarmovských sportech, 

322 AMV, A2/3, i.j. 321, Hodnocení propagační činnosti tiskového odboru Ministerstva vnitra ČSRR v roce 
1970. r. 1971. 
323 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1972, Zápis ze zasedání redakční rady, 6. 12. 1972. 
324 Viz. AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1970, Podklad pro operativní poradu ministra vnitra 
ČSSR, r. 1970. 
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konkrétně motoristickém sportu, letectví, potápěčství, parašutismu, střelectví, ale i mode-

lářství a radistice (2,8%). 

Co se týěe mezinárodní politiky, roste její zastoupení opět v rozmezí let 1970 - 1974. 

Nicméně i v období předcházejícím se toto téma objevovalo v Signálu poměrně hojně, až 

na rok 1967, kdy procentuální podíl klesl na 1,6%. 

Příliš nepřekvapí, že téměř polovina325 ze všech takto tematicky orientovaných materiálů 

měla „prominentní" místo na úvodní dvoustraně a dalších 36% nebylo umístěno na straně 

s číslem vyšším než sedm.326 Stejně tak nepůsobí výjimečně skutečnost, že téměř 50% 

článků o mezinárodní politice se týkalo dění ve státech tehdejšího západního bloku, resp. 

činnosti těchto států. Netřeba zdůrazňovat, že se jednalo z velké míry o články kritické, 

obdařené propagandistickými znaky. Redaktoři politické rubriky se zaměřovali především 

na USA („agrese ve Vietnamu", „otřesné" praktiky CIA, škodlivost jejich kapitalistického 

zřízení atd.) a NSR (špionážní činnost západních agentů, časté reakce na politické články 

v západoněmeckém tisku aj.). Speciálně k těmto účelům sloužila v Signálu rubrika nazva-

ná „Co si o tom myslíme", již vedl stálý spolupracovník redakce Kamil Winter a která za-

nikla s rokem 1968. V sedmdesátých letech na ni částečně navázala rubrika „K úvaze". Ve 

stejné době se také stále více prosazoval trend oslavování úspěchů a politiky zemí ze so-

větského bloku, jež v sobě nemělo špetku kritického přístupu. 

Pozoruhodný vývoj prodělalo redakční nakládání se svazarmovskými sporty,327 které uza-

vírají skupinu pěti nejvíce akcentovaných témat. V zahajovacím roce fungování časopisu 

byly svazarmovské sporty jedním z nosných pilířů obsahu. Po zajímavostech tvořily, co do 

četnosti, druhé nejfrekventovanější téma materiálů. Stejnou pozici měly i v následujících 

dvou letech, když v roce 1967 dokonce vrostlo procento jejich podílu na celkovém obsahu 

na 6,5!328 Rok 1968 přinesl určitý útlum - větší prostor než obvykle dostávaly události 

spojené s Pražským jarem, politické procesy let padesátých a rehabilitace těmito procesy 

postižených občanů, významně rostlo také zastoupení kulturních témat - který přes určité 

zlepšení v roce 1969 pokračoval i nadále a v roce 1973 se zastavil na úrovni 1,2%. Jak lze 

vysvětlit tento vývoj? Opět se jako příčina nabízí zmiňované převedení vydavatelských 

práv. V roce 1968 přestal být Signál ústředním orgánem Svazarmu, a tudíž se vazba na tu-

325 Přesně 47,6 procenta. 
326 Téměř shodné rozvržení umístění měla také domácí politika. 
327 Co konkrétně si pod tematickou kategorií představit? Zejména reportáže ze závodů a z jednotlivých spor-
tovních oddílů, portréty úspěšných sportovců (reprezentantů) a rozhovory s nimi, dále také výkony amatérů 
sdružených v různých svazarmovských organizacích ap. 
328 Toto procento se může zdát na první pohled nízké. Když si ale uvědomíme, že zajímavosti a kuriozity 
tvořily co do četnosti v každém roce kolem 60% všech článků, význam tohoto procenta jednoznačně roste. 
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to organizaci se vším všudy oslabila (i když nevymizela definitivně). Do poloviny roku 

1970 byl Signál „vydavatelským časopisem" a následně podléhal řízení ministerstva vnit-

ra, jež mělo jiné priority než důraz na propagaci branných sportů329. V sedmdesátých le-

tech jsme tak svědky toho, jak svazarmovské sporty ustupují sportům většinovým - fotba-

lu, hokeji a volejbalu. 

Své stálé místo na stránkách Signálu měla i další témata. Typické pro časopis byly moto-

ristické články, pocházející valnou většinou z pera Karla Hrubce. Ten každoročně přinášel 

mimo tradičních zpráv a reportáží z mezinárodních soutěží typu Sestidenní, Ralley Monte 

Carlo atd., které spadají do tematické skupiny svazarmovských sportů, také informace o 

novinkách na světových motoristických trzích či o světových jezdeckých esech. Zapově-

zeno mu nezůstalo ani téma Formule 1. Signál se díky tomu stal jedním z mála českoslo-

venských časopisů, který „...psal o tak buržoazním sportu..."330 Nezbytnou součástí obsa-

hu Signálu byly také analýzy dopravních nehod, prezentované v rubrice „Osudná vteřina", 

resp. „Osudný okamžik", spojené s osvětou. 

K malé radosti čtenářů, kteří ji v anketě označili za zbytečnou331, dávala redakce prostor i 

domácí politice. Její podíl na celkovém obsahu činil v průřezu sledovaného období 2,7%. 

Přitom do roku 1968 byla domácí politika zcela opomíjeným tématem332 a jen polednové 

události tuto skutečnost změnily. 

Skutečně zvýšený zájem redakce o domácí politiku odstartoval až rok 1969. V prvních 

měsících především tehdejší šéfredaktor Kašpar pravidelně psal o politické situaci, o dub-

novém zasedání ÚV KSČ a dalších vyhlídkách do budoucna. Od čísla 39, to už Kašpar 

v Signálu nebyl333 a spolu s ním ani kritický pohled na politické děje, pak vznikla rubrika 

„Od neděle do neděle", jež v sobě zahrnovala krátké zprávy a zpravidla informovala o ně-

jakém jednání našich či zahraničních politických představitelů či o jejich další činnosti. 

Tuto rubriku v následujícím roce nahrazuje rubrika jiná - „7x24 hodin", s níž se čtenáři 

mohli potkávat až do konce sledovaného období. Důležitá je skutečnost, že rozsah zpráv 

v obou těchto rubrikách v téměř stovce procent nepřekročil 10 vět (spíše byl však menší). 

Zároveň pouze 8,8% ze všech materiálů o domácí politice dosáhlo rozsahu jedné strany a 

329 1 když i tento úkol byl zanesen v „ideově politickém" programu Signálu. AMV, IX. správa, nezařazeno, 
složka Signál 1971, Hlavní zaměření časopisu Signál v roce 1971, r. 1971. 
330 CAJTHAML, Petr. Propaganda a dezinformace ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti. Rukopis. Před-
pokládané vydání v roce 2007 v edici Ústavu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. 
331 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Výsledky čtenářské ankety časopisu Signál, r. 1971. 
332 V podstatě se vrcholná politika v Signálu objevovala jen výjimečně - například v roce 1966 tvořila 0,3% 
z celkového obsahu. 
333 Z pozice šéfredaktora byl odvolán v červenci 1969 a jeho post zaujal O. Trochta. AMV, IX. správa, neza-
řazeno, složka Signál 1970, Analýza činnosti redakce Signálu, r. 1970. 
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více. Domácí politika zkrátka nikdy nezískala v Signálu dominantní postavení, i když 

zejména v sedmdesátých letech její význam rostl. 

Pravidelné a přesně dané umístění na dvoustraně 1 2 - 1 3 měla povídka, která se také vý-

razně podílela na charakteristice časopisu. Po dobu sedmi let, týden co týden, ukrajovala 

z obsahu Signálu plochu překračují rozměr jedné stránky. Změna přišla až v roce 1972, 

kdy byl její rozsah snížen na celou jednu stranu. Tematicky si byly povídky ve většině pří-

padů hodně podobné. Jednalo se buď o dobrodružné příběhy nebo detektivky. Mnoho je-

jích autorů nelze při nej lepší vůli označit za významné literáty, i když i tito se mezi jmény 

autorů povídek objevili. Pár jmen za všechny - F.Důrrenmatt, J. London a J. P. Sartre. 

Nutno poznamenat, že mezi publikem sklízely povídky publikované v Signálu úspěch -

v již zmiňované anketě obsadily na žebříčku oblíbenosti druhé místo. Naopak Český úřad 

pro tisk a informace měl na věc odlišný názor. Jako i další časopisy kritizoval v roce 1972 

Signál mimo jiné za to, že s ohledem na velkou poptávku „...si redakce pomáhala tím, že 

celou řadu povídek přebírala ze západní literatury a v mnohých případech šlo i o povídky 

nevalné úrovně..."334 

Stejně jako povídka patřily k Signálu články o historii vojenství. O významu, který jim 

přikládalo vedení redakce, svědčí mimo frekvence i umisťování těchto materiálů. Více než 

60% z nich obsazovalo strany 2-5. Dominantním tématem vojenské historie byla zcela 

jednoznačně druhá světová válka. Ta se stala předmětem i několika rubrik - „Na všech 

frontách", „Ve znamení trojzubce", „Z frontového deníku" či „Trojský kůň". Téma vojen-

ské historie postihl podobný osud jako svazarmovské sporty. Zpočátku bylo jedním ze zá-

kladních stavebních prvků obsahu, po přechodu Signálu pod ministerstvo vnitra však již 

nedostávalo ani zdaleka tolik prostoru.335 

K doplnění desatera nejčastějších témat článků schází doplnit již jen explicitně prezento-

vaný humor. Ten se v Signálu objevoval, stejně jako kupříkladu křížovka, prakticky po ce-

lou dobu sledovaného období, a to převážně ve formě kresleného humoru, který v letech 

1971 a 1972 doplnila pravidelná rubrika „Vtip týdne". Lze konstatovat, že humor byl ne-

dílnou součástí oddechové části Signálu, za niž lze považovat rozmezí stran 14-16.336 

334 NA, f. ČUTI, i.j. 58, Charakter, úroveň, rysy české publicistiky v roce 1971, r. 1972 
335 V roce 1965 participovaly vojensko-historické články na celkovém obsahu co do četnosti 4,5%, v roce 
1970 už pouze 0,3%! Dlužno dodat, že v roce 1974 se toto procento vyšvihlo nad hranici 3%, důvodem však 
byla rozsáhlá a dlouhodobá kampaň k 30. výročí Slovenského národního povstání. 
336 Blíže v podkapitole Lay out. 
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10. 3. LAY - OUT 

V předchozí podkapitole jsem se zabýval především frekvencí uvádění jednotlivých témat 

a porovnávání jejich procentuálního zastoupení z hlediska podílu na celkovém obsahu ča-

sopisu. Narazil jsem při tom najedno úskalí. Vysvětlím ho na konkrétním případě. Zdale-

ka nejčastějším tématem článků byly zajímavosti a kuriozity, přičemž však tyto netvořily 

hlavní a převažující náplň Signálu. To proto, že, jak již bylo poznamenáno výše, zabíraly 

„pouze" 1/8 celkového rozsahu časopisu a zároveň jim náleželo umístění na posledních 

dvou stranách. „Privilegovaného postavení" na stranách 2-3 se jim dostalo jen jedinkrát 

v průběhu celého sledovaného období. Pokud tedy chci vykreslit reálný obraz toho, jak re-

dakce v průběhu let pracovala s jednotlivými tématy, ale i rubrikami atd., považuji za ne-

zbytné poměřit tyto kategorie s pozicí, která jim byla na stránkách Signálu udílena. 

Na začátku nutno připomenout, že Signál od roku 1965 do roku 1974 vycházel na 16 stra-

nách. Titulní strana byla opatřena velkou fotografií, logem a upoutávkami na konkrétní 

články uvnitř daného vydání. Strany 2 - 1 4 pak veskrze patřily materiálům, které měly 

povětšinou textový charakter (samozřejmě doplněný významným množstvím fotografií 

nebo ilustrací, jež ovšem nebyly tím hlavním nositelem informací). Strana 15 se v průběhu 

roku 1965 (a vydrželo jí to prakticky až do konce sledovaného období) vyprofilovala jako 

strana zaplněná několika fotografiemi, zachycujícími neobvyklou či kuriózní událost (pří-

padně aktéra události) a opatřenými stručným vysvětlujícím textem. Závěrečná strana 

svou podobu za celou dobu existence nezměnila, stálé místo na ní měly krátké zprávy a 

jedna větší fotografie podobného charakteru, jaký měly fotografie na straně 15. 

Ještě důležitá poznámka k metodě výzkumu. Materiály v Signálu byly nesčetněkrát rozvr-

ženy takovým způsobem, že přesahovaly z jedné strany na druhou, a tudíž nebylo možné 

přesně určit, zda se nacházejí kupříkladu na straně 4 nebo 5. Až na jedinou výjimku však 

nepřesahovaly z jedné dvoustrany na druhou.337 Z tohoto důvodu byly kódovány jednotli-

vé články, co se umístění týče, právě na základě dvoustran. Čili pokud se celý článek na-

cházel pouze na straně 2, byla mu přiřazena hodnota pro dvoustranu 2-3. Pokud přesaho-

val ze strany 2 na stranu 3, byla mu logicky přiřazena stejná hodnota. Závěrečná strana č. 

16 byla samozřejmě kódována samostatně. Titulní strana, která články neobsahovala, kó-

dována nebyla.338 

Tolik úvodem, nyní přistupme k jednotlivým stránkám podrobně. 

337 Signál měl, jak už řečeno, 16 stran. Z toho vyplývá, že dvoustrany netvořila pouze titulní a závěrečná 
strana. Mezi nimi bylo naopak sedm dvoustran (2-3,4-5, atd.). 
338 Blíže viz Přílohy - Kódovací kniha. 
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° Strany 2 - 3 

Dle současného úzu jsou tyto dvě strany považovány hned po titulní straně za tzv. nejdů-

ležitější. Stačí se podívat na rozvržení zpráv jak v dnešních denících, tak i časopisech, 

nejen společenských.339 Najdeme na nich materiály, jež mají přitáhnout čtenáře k dalšímu 

čtení, jež v sobě zahrnují nejvýznamnější (z hlediska redakce) zpravodajské hodnoty. Jaká 

témata se tedy opakovaně objevovala na těchto stranách v Signálu? 

Výsadní postavení zaujímala politika s více než 37 procentním podílem. Z toho politika 

zahraničních států tvořila téměř 20% všech článků, domácí politika pak 18,1%. Nebylo 

tomu tak ale vždy. V roce 1965 tvořil podíl mezinárodní politiky 14,3%, referování o té 

domácí na tom bylo, co do četnosti, ještě mnohem hůř. V následujících dvanácti měsících 

dosáhly články o politice zahraničních států téměř třicetiprocentní hranice, kdežto ty o 

domácí politice dosahovaly hodnoty okolo šesti procent. Zjevný rozdíl pak vzniká při po-

rovnání s ročníkem 1971, kde plná polovina materiálů na prestižní dvoustraně referovala o 

domácí politice.340 Ale tato skutečnost nepřekvapí, jak bylo ukázáno v předcházející kapi-

tole, je nárůst psaní o domácí politice pro sedmdesátá léta v Signálu signifikantní. 

Nejvýznamněji zastoupeným tématem po domácí a zahraniční politice byly na této dvou-

straně svazarmovské sporty (včetně sportovců, modelářů a radistů) s téměř 9 procenty. 

Tento vysoký podíl způsobily především léta 1965 - 1967, kdy byl Signál ústředním or-

gánem Svazarmu a informování o sportovcích či soutěžích bylo jedním z preferovaných 

způsobů, jak zvýšit zájem veřejnosti o brannou výchovu. 

O pozici třetího nej frekventovanějšího tématu - pomineme-li kategorii jiné341 s 5,1% - se 

dělily ostatní sporty a život v armádě (obě 4,7%). Zde je zajímavá skutečnost, že ostatní 

sporty začaly být redakcí akcentovány až od roku 1970. V předcházejících pěti letech byly 

na dvoustraně 2-3 zastoupeny pouze v 2,3%, po roce 1970 již v 6,8%. Ještě markantnější 

nepoměr je parný v tématu život v armádě. Před rokem 1970 tvořil podíl těchto článků ví-

ce než devět procent, posléze jen 0,8%! Další důkaz toho, jak výrazný vliv na podobu Sig-

nálu měl převod vydavatelských práv na ministerstvo vnitra. 

339 Pokud tedy magazíny nemají takový rozsah, jenž vyžaduje na stranu 2 vypsat obsah zbývajících stran. 
340 V roce 1970 činil podíl domácí politiky 26,2%, v roce 1969 32,5%. 
341 Do této kategorie spadala veškerá témata mimo ta vymezená v Kódovací knize. 
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Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 2-3 v období 
1965 -1974 

Jiné 5 1% Svazarmovské sporty Jiné 5,1% 
8,3% 

Historie vojenství 

Domácí politika 
18 , 1% 

Ostatní sporty 4,7% 

Kultura 3,1% 

^Motorismus 3,9% 

j Život v armádě 4,7% 

Krimi 3,9% 

Zahraniční 
politikal 9,7% 

Strany 2-3 tedy prošly ve sledovaném období velmi výraznou proměnou, zcela jednoznač-

ně související s přechodem Signálu pod nového vydavatele. Do roku 1969 tvořily páteř té-

to dvoustrany materiály o svazarmovských sportech, životu v armádě a mezinárodní poli-

tice, od roku 1970 převzala co do četnosti článků dominantní postavení domácí politika, 

přičemž politika zahraničních států si svou pozici udržela. Významněji se pod novým ve-

dením prosazovaly tematické oblasti krimi - špionáž a referování o ostatních sportech a 

ekonomice.342 

Zde je na místě malá poznámka. Právě téma ekonomiky totiž slouží jako ukázkový příklad 

pro způsob, jakým byla oficiální politická linie KSČ násilně implantována i do časopisů, 

jež o některých oblastech do dané chvíle vůbec neinformovaly. Po XIV. sjezdu KSČ byl 

„...v soustavě nástrojů společenského zřízení a politicko ideového působení na vědomí 

pracujících mimo jiné zdůrazněn význam ekonomické propagandy a agitace..."343 Signál 

nevyjímaje. „...Od konce loňského roku (1971 - pozn.autora) byla práce redakce Signálu 

zaměřena na plnění úkolů stanovených XIV. sjezdem KSČ a plény ÚV KSČ, která se za-

bývala otázkami ekonomiky a zemědělství. Pro časopis to znamenalo zavedení nové pro-

blematiky a nových forem, které do té doby nebyly v časopise obvyklé..."344 Výsledky ob-

sahové analýzy tuto skutečnost jen potvrzují. Pokud se zaměříme na informování o eko-

nomice jako takové, objevilo se významnější množství takto orientovaných materiálů 

v Signálu až s rokem 1972. V letech 1970 a 1971 například na stranách 2-3 nebyl jediný 

342 Viz. srovnávací tabulka. 
343 KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl:český a slovenský 
tisk v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1987. 
344 AMV, IX.správa, nezařazeno, složka Signál 1972. Hodnocení práce Signálu za I. pololetí 1972, r. 1972. 
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materiál s ústředním tématem ekonomika! O rok později činil podíl těchto článků na cel-

kovém množství už 22,2%. V následujících letech pak toto procento sice klesalo, ale na 

úroveň let 1970 a 1971 se nedostalo nikdy. 

Srovnání nej frekventovanějších témat materiálů na dvoustraně 2 - 3 

Období 1965 -1969 Období 1970 -1974 

1. Zahraniční politika 1. Domácí politika 

2. Svazarmovské sporty 2. Zahraniční politika 

2. Domácí politika 3. Ostatní sporty 

4. Život v armádě 4. Krimi - špionáž 

5. Motorismus 4. Jiné 

6. Svazarm jako organizace 6. Ekonomika 

6. Akce pro veřejnost 7. Svazarmovské sporty 

8. Jiné 8. Zemědělství 

9. Kosmonautika, vesmír 8. Historie vojenství 

9. Kultura 10. Kultura 

Pro úplnost ještě třeba dodat, že materiály na stranách 2 - 3 měly v průběhu sledovaného 

období většinou rozsah v rozmezí více než 10 vět a méně než celá tisková strana (53,5%). 

Krátké zprávy v rozsahu menším než 10 vět byly na této dvoustraně zastupovány průměr-

ně ve 24,4%, celostránkové materiály pak v 18,5%. Články přesahující rozsah jedné tisko-

vé strany se na této dvoustraně vyskytovaly jen výjimečně (3,1%). V průběhu let se převa-

žující rozsah článků na dvoustraně 2-3 neměnil nijak zásadně, pouze v období po roce 

1970 je patrný vyšší počet krátkých zpráv a celostránkových článků, přičemž klesá množ-

ství materiálů v rozsahu větším než deset vět a menším než jedna tisková strana. 

° Strany 4-5 

Strany číslo 4 a 5 nabízejí, co do tematického složení materiálů, podobný obrázek. V žeb-

říčku deseti nej frekventovanějších témat na těchto stranách je zastoupeno ve srovnání 

s dvoustranou 2-3 devět shodných kategorií témat. Chybí zde pouze téma život v armádě, 

které je nahrazeno tématem věda a technika. 

Nejčastějším tématem článků na stranách 4 - 5 byla v průřezu let 1965 - 1974 kultura, jež 

dosáhla téměř čtrnáctiprocentního zastoupení. Přitom v období před rokem 1970 tvořil její 
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podíl na všech článcích na dvoustraně 4-5 pouze 4,4%. Nárůst akcentu redakce Signálu na 

téma kultury na stranách 4-5 po roce 1970 ale není nijak překvapivý, protože přesně kopí-

ruje křivku nárůstu celkového zájmu časopisu Signál o toto téma v období let 1970-

1974.345 

Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 4-5 v 
období 1965-1974 

Jiné 6,4% Věda a technika 8,2% 

Mládež 3,6% __ Svazarmovské sporty 
5,7% 

Domácí politika 11 % 

Krimi a špionáž 8,2 
% 

Kultura 13,9% Motorismus 4,6% 

Druhým nejčastějším tématem článků na dvoustraně 4 - 5 byla, stejně jako na stranách 2 -

3, domácí politika. Pro toto téma platí v podstatě totéž, co bylo napsáno o tématu kultury. 

V období 1965 - 1969 totiž domácí politika vůbec nebyla zastoupena na stranách 4 - 5 

mezi deseti nejfrekventovanějšími tématy, zato v letech 1970 - 1974 činilo její procentu-

ální zastoupení již 16,2%. 

V relativně velkém množství se na popisované dvoustranně objevovalo také téma historie 

vojenství (9,3%), jež bylo reprezentováno převážnou měrou materiály o druhé světové 

válce. Při porovnání zastoupení tohoto tématu na stranách 4-5 s dalšími dvoustranami lze 

konstatovat, že právě na stranách 4-5 se Signál věnoval historii vojenství nejvíce - přes 

46% materiálů zaměřených na historii vojenství bylo uveřejněno na tomto místě. 

Dalšími tématy opakovaně prezentovanými na dvoustraně 4-5 byly krimi - špionáž a za-

hraniční politika, pětiprocentní hranici překonalo i téma svazarmovských sportů spolu s 

tematickou kategorií „jiné". 

345 Viz. tabulka Procentuální zastoupení tématu kultura ve všech článcích napříč lety 1965 - 1974 
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Srovnání neifrekventovaněiších témat materiálů na dvoustraně 4 - 5 

Období 1965-1969 Období 1970-1974 

1. Historie vojenství 1. Kultura 

2. Věda a technika 2. Domácí politika 

3. Svazarmovské sporty 3. Krimi - špionáž 

3. Motorismus 4. Zahraniční politika 

5. Zajímavosti 5. Jiné 

6. Krimi - špionáž 6. Ostatní sporty 

7. Kultura 7. Věda a technika 

7. Život v armádě 7. Průmysl, strojírenství 

7. Jiné 9. Historie vojenství 

10. Zahraniční politika 9. Svazarmovské sporty 

Co se týče rubrik, pouze jediná, rubrika 7x24 hodin, byla na dvoustraně 4-5 zastoupena 

významněji, a to navíc jen v letech 1973 a 1974.346 Ostatní rubriky, například Náš profil, 

Mládež proti gestapu či Auto Signál se na těchto stranách objevovaly jen nepravidelně. 

Celkem 71,5% článků na zkoumané dvoustraně pak nebylo zařazeno do žádné z rubrik. 

Zajímavou se jeví být informace o množství fotografií, jež byly součástí článků na této 

dvoustraně. Obsahová analýza totiž ukazuje, že přes 90% materiálů umístěních na zmiňo-

vané pozici bylo doplněno minimálně jednou fotografií, což je výsledek o více než 20% 

vyšší než u stran 2-3, 10-11 a 12-13, o straně 16 nemluvě.347 Ilustrací či grafickým výtvo-

rem naopak bylo doplněno jen 10%, což se však nevymyká z průměru většiny ostatních 

dvoustran. 

V rozsahu materiálů lze vypozorovat oproti stranám 2-3 jistý, ovšem nijak zásadní posun. 

Ten spočívá pouze ve větším množství článků o rozsahu více než deset vět a méně než ce-

lá strana (60,9%), a to na úkor článků kratších než deset vět (17,1%). Celostránkových 

materiálů je zhruba stejné množství, obdobná situace je také u článků rozsahem větším než 

celá jedna strana. 

346 V roce 1971 měla tato rubrika své místo na dvoustraně 2-3, o rok později pak na dvoustraně 6-7. 
347 Strana 16 byla koncipována jako kaleidoskop velkého množství krátkých textových zpráv bez fotografií. 
Tento kaleidoskop byl vždy doplněn jedinou větší fotografií s popiskem, zachycující nějakou neobvyklou či 
pozoruhodnou událost. 
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Celkově lze tedy konstatovat, že na dvoustraně 4-5 se čtenáři v průběhu let 1965 - 1974 

setkávali převážně s články tematicky zaměřenými na kulturu, domácí politiku, historii 

vojenství, vědu a techniku a kriminalitu. Ty měly převážně rozsah větší než deset vět a zá-

roveň menší než jedna strana, přičemž byly v naprosté většině případů doplněny minimál-

ně jednou fotografií. Podobně jako u dvoustrany 2-3 je patrný posun v tematice článků 

v závislosti na tom, kdo ovlivňoval tematický plán časopisu Signál. Témata typická pro 

„svazarmovskou éru" se po roce 1969 z této strany postupně vytrácela, naopak na množ-

ství nabývaly články zaměřené na domácí politiku, kulturu a kriminalitu. 

° Strany 6- 7 

Dominantního postavení na této dvoustraně dosáhlo v období let 1965 - 1974 téma sva-

zarmovské sporty (včetně sportovců, modelářů a radistů), které se podílelo na celkovém 

počtu článku 17,9%. Strany 6-7 mělo toto téma vyhrazeno zejména do roku 1969, kdy se 

s ním mohli čtenáři setkat v téměř třetině případů!348 Po změně vydavatele již byla pozice 

tohoto tématu celkově oslabena, což se promítlo i do zastoupení svazarmovských sportů 

na této dvoustraně (7,8%). 

Více než deset procent článků (12,5%) se týkalo také motorismu.349 I v tomto případě je 

patrný zřetelný posun v množství článků o motorismu před (22,7%) a po roce 1970 

(5,2%). Celkově se motorismu týkalo několik rubrik, umísťovaných na této dvoustraně. 

Především to byla rubrika Osudná vteřina, v sedmdesátých letech přejmenovaná na Osud-

ný okamžik. Ta se zabývala popisem dopravních nehod s tragickými následky a důsled-

ným rozborem příčin, jež k nehodě vedly. Působila tedy jako jakási prevence i výstraha ři-

dičům zároveň. Další rubrikou, jež sice nebyla striktně vázána na tuto dvoustranu, ale 

přesto se na ní nepravidelně objevovala, nesla název Auto Signál. Její náplň byla široká, 

sahala od návodů na údržbu auta po představování nových modelů. 

Třetí nejfrekventovanější tematickou kategorií na stranách 6-7 byla kategorie „jiné", zahr-

nující v sobě témata, jež nebyla zařazena do struktury kódovací knihy.350 

V 7,6% článků se na popisované dvoustraně objevila hned trojice témat. Jednalo se o kul-

turu, zahraniční politiku a krimi - špionáž, tedy témata, jež se začala více objevovat v ča-

sopise Signál s převodem vydavatelských práv na ministerstvo vnitra, ale své zastoupení 

měla v Signálu i předtím. I s těmito tématy byly spjaty některé rubriky. Kriminalitou 

348 Výjimkou byl rok 1968. Proč tomu tak bylo, je vysvětleno výše. 
349 Znovu upozorňuji, že tematická kategorie motorismus nezahrnuje články, jež se týkaly motoristického 
sportu. 
350 Viz. Přílohy - Kódovací kniha. 
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v rámci republiky se například zaobírala rubrika § činů a svědomí, která byla na strany 6-7 

umístěna téměř ve dvou třetinách případů. Událostmi v zahraniční a zahraniční politikou 

se zase zabývala rubrika Ze světa, která ovšem nepřežila na stránkách Signálu ani celý 

rok. Ostatně valná většina (74,6%) článků na této dvoustraně nespadala pod konkrétní rub-

Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 6-7 
v období 1965 - 1974 

Krimi 7,6% 

V souvislosti s tematickým složením dvoustrany 6-7 nutno poznamenat, že na tomto místě 

byly zejména v období 1965 - 1969 také nepravidelně zveřejňovány názory čtenářů časo-

pisu Signál, a to pod hlavičkou Dopisy čtenářů. Stejně tak byly na tyto strany umisťovány 

ankety či soutěže pro čtenáře. 

Velké množství materiálů (79,2%) na dvoustraně 6-7 bylo doplněno minimálně jednou fo-

tografií. Ilustrací nebo grafickým výtvorem pak bylo doplněno o poznání menší množství 

materiálů - 9,8%. 

Rozsahem článků byla tato dvoustrana podobná dvoustraně 4-5. Také zde jednoznačně 

převažovaly články o rozsahu více než deset vět a méně než jedna celá strana (66,7%). 

Materiály větší než celá jedna strana se na tomto místě téměř nevyskytovaly (1,5%), 

v menším množství se zde objevovaly i krátké zprávy (11%). Celostránkové materiály pak 

byly zastoupeny ve 20,5%. 
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Srovnáni nejfrekventovaněiších témat materiálů na dvoustraně 6 - 7 

Období 1 9 6 5 - 1 9 6 9 Období 1 9 7 0 - 1 9 7 4 

1. Svazarmovské sporty 1. Kultura 

2. Motorismus 2. Zahraniční politika 

3. Dopisy čtenářů 3. Krimi - špionáž 

3. Kosmonautika, vesmír 4. Domácí politika 

3. Jiné 5. Jiné 

6. Krimi - špionáž 6. Ostatní sporty 

6. Kultura 7. Svazarmovské sporty 

6. Život v armádě 8. Věda a technika 

9. Šest dalších témat 9. Motorismus 

10. 
Život v armádě + Ankety a 
soutěže 

Po shrnutí výše uvedených údajů lze konstatovat, že na dvoustraně 6-7 se čtenáři Signálu 

vletech 1965 - 1974 setkávali především s články o svazarmovských sportech, motoris-

mu, kriminalitě a špionáži, kultuře a zahraniční politice. Tyto články měly převážně roz-

sah více než deset vět a méně než celá jedna strana, byly doplněny minimálně jedou foto-

grafií. Ilustrace se u článků objevovaly jen zřídka a většina materiálů nebyla náplní žádné 

rubriky. 

° Strany 8-9 

Tato dvoustrana měla v Signálu po celou dobu sledovaného období jasně danou strukturu. 

Byla totiž vyhrazena pro materiály, jejichž rozměr byl v naprosté většině případů (86,8%) 

větší než jedna celá strana, přičemž se obvykle jednalo o dvoustránkové reportáže, profily 

či historická ohlédnutí na určité téma. V průběhu času nedošlo co do rozsahu k žádné vý-

razné změně. Bylo možno zaznamenat jen mírný posun k stále většímu množství materiálů 

daného rozsahu. Jestliže v období let 1965 - 1969 se na těchto stranách mimo materiálu 

přesahujícího jednu stranu objevil ještě jiný materiál v 16,3%, pak v období let 1970 -

1974 činil tento podíl jen 9,4 procenta. 

Nejfrekventovanějším tématem článků na dvoustraně 8-9 byla v průřezu desetiletí se 

značnou převahou kultura, jež tvořila náplň celé čtvrtiny materiálů. Obvykle se jednalo o 

profily umělců, reportáže z divadel, z natáčení filmů či koncertů. Kultura byla nejčastěj-
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ším tématem článků na této dvoustraně jak v období před (19,4% článků), tak i od roku 

1970 (31,3%). 

Druhým nej frekventovanějším tématem článků byly svazarmovské sporty s 13,2%. V tom-

to případě se v článcích často psalo o motoristických, střeleckých i dalších soutěžích 

z oblasti branných sportů, stejně jako o tehdejších špičkových sportovcích. S hlediska cel-

kového trendu v časopise Signál, který od roku 1970 ubíral na intenzitě článků o svazar-

movských sportech, se ukazuje na této dvoustraně jedna anomálie. V období 1970 - 1974 

se na tomto místě totiž objevovalo více článků o svazarmovských sportech (18,8%) než 

v období 1965 - 1969 (8,3%), přičemž na ostatních dvoustranách byl vývoj přesně opač-

ný. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že redakce sice přestala referovat o nepříliš 

atraktivních oblastech svazarmovských sportů a činností, jako byly modelářství, potápěč-

ství a parašutismus, nicméně zachovala kvalitní reportáže z pera Karla Hrubce o světo-

vých i domácích motoristických soutěžích, rozšířila jejich rozsah a umisťovala je právě na 

dvoustranu 8-9.351 

Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 
8-9 v období 1965-1974 

Reportáž ze 
zahraničí !,• 

Průmysl, 
stroj íreství 5,' 

Jiné 5,' 

Věda a technika 
2,9% 

Zahraniční politika 
2,' Historie vojenství 

7,< 

Kultura 25% 
Motorismus 5,9 

O třetí místo mezi nejčastějšími tématy článků na stranách 8-9 se dělí reportáže ze zahra-

ničí, historie vojenství a ostatní sporty. První dvě tematické kategorie se na popisované 

dvoustraně objevovaly v průběhu celého zkoumaného období, reportáže z ostatních sportů 

a profily elitních sportovců se dostávaly na stránky Signálu ve větší míře až od roku 

351 Karel Hrubec byl v letech 1970 - 1974 autorem 21,9% materiálů otištěných na dvoustraně 8-9. 
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1970.352 Autorem většiny materiálů o sportu umístěných na tomto místě byl Jiří Margoli-

us, jenž byl na sportovní tematiku v časopise Signál specialistou.353 

Více než pět procent článků na dvoustraně 8-9 se zabývalo tématy motorismu, průmyslu 

(+ strojírenství a energetiky) a také tématy mimo strukturu kódovací knihy. Za poznámku 

stojí zejména téma označené jako průmysl, strojírenství a energetika. Toto téma se na 

stránkách Signálu objevilo poprvé až v roce 1970, ovšem významněji bylo zastoupeno až 

od roku 1972.354 Bylo to evidentně dané novým úkolem zahrnutým do tematického pro-

gramu Signálu, na základě něhož se měla redakce Signálu v roce 1972 zabývat více otáz-

kami ekonomiky obecně i otázkami národního hospodářství.355 Tuto úlohu pak plnila mi-

mo jiné několika reportážemi z prostředí průmyslových podniků, umístěných na dvoustra-

ně 8-9. 

Srovnání nej frekventovanějších témat materiálu na dvoustraně 8 - 9 

Období 1965-1969 Období 1970-1974 
1. Kultura 1. Kultura 
2. Motorismus 2. Svazarmovské sporty 
3. Svazarmovské sporty 3. Ostatní sporty 
3. Historie vojenství 3. Průmysl, strojírenství, energetika 
3. Reportáž ze zahraničí 5. Historie vojenství 
6. Věda a technika 5, Reportáž ze zahraničí 
6. Krimi - špionáž 5. Jiné 
6. Jiné 8. Krimi - špionáž 
9. Deset dalších témat 8. Zahraniční politika 

10. Žádné další téma 

Jak již bylo řečeno, doménou stran 8-9 byly reportáže a profily. A protože redakce Signálu 

často pracovala s fotografií, nepřekvapí, že články tohoto žánru byly doplněny minimálně 

jednou fotografií v 94,1% případů, přičemž autory fotografií byly obvykle lidé 

z fotooddělení Signálu. 

Pro úplnost třeba ještě dodat, že tato dvoustrana nebyla místem pro žádnou z rubrik, které 

se v Signálu během sledovaného období objevily. 

352 V roce 1969 se například neobjevil na dvoustraně 8-9 materiál o ostatních sportech ani jednou. 
353 V letech 1970 - 1974 byl Jiří Margolius podepsán pod 46,9% všech článků otištěných na dvoustraně 8-9. 
354 V roce 1972 činil podíl tohoto tématu na všech článcích v Signálu 1,5%. 
355 AMV, IX.správa, nezařazeno, složka Signál 1972. Hodnocení práce Signálu za I. pololetí 1972, r. 1972. 
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Celkově lze tedy konstatovat, že náplň dvoustrany 8-9 tvořily rozsáhlé materiály na téma 

kultury, sportu, historie vojenství a reportáží ze zahraničí, které doprovázely autorské fo-

tografie redaktorů Signálu a které nebyly zařazovány do žádné z rubrik. 

° Strany 10-11 

Narozdíl od té předchozí nabízela dvoustrana 10-11 materiály převážně o rozsahu větším 

než 10 vět a zároveň menším než celá jedna strana. Jejich podíl na celkovém počtu článků 

tvořil 64,5%. Významně byly zastoupeny ještě materiály celostránkové (26,3%). Krátkých 

materiálů o velikosti nepřesahující deset vět bylo naopak naprosté minimum (0,7%), jen 

výjimečně se zde vyskytovaly také materiály celostránkové (5,9%). 

Z hlediska tématu převažovala na této dvoustraně jednoznačně kriminalita - špionáž, jejíž 

podíl dosáhl v průřezu sledovaného desetiletí 53,3%. Dominance tohoto tématu byla zřej-

má jak v letech 1965 - 1969, tak i v letech 1970 - 1974. Přesto zde došlo co do množství 

těchto článků k velmi zásadnímu posunu. Zatímco před do rokem 1969 byla špionážní a 

krimi tématika námětem necelé třetiny všech článků (34,5%), od roku 1970 do roku 1974 

se podíl tohoto tématu zvýšil na 78,5%! Tato dvoustrana se zkrátka postupně stala dvou-

stranou jednoznačně zaměřenou na problematiku typickou pro tehdejšího vydavatele ča-

sopisu Signál - ministerstvo vnitra.356 Čtenáři se na ní mohli setkat například s rubrikou 

FKÚ pátrá, kterou připravovala redakce ve spolupráci s příslušníky Federální kriminální 

ústředny ministerstva vnitra a která vyzývala čtenáře ke spoluúčasti na pátrání po úředně 

hledaných osobách. Stejně tak se na této dvoustraně objevovala již zmíněná rubrika Osud-

ný okamžik, analyzující příčiny dopravních nehod. Většinou zde však byly uveřejňovány 

popisy trestných činů a jejich následky pro pachatele i oběti, bez toho aby byly zařazeny 

do konkrétní rubriky. 

Druhým nejfrekventovanějším tématem na stranách 10-11 byla historie vojenství, která si 

své místo pravidelně nacházela i na dalších dvoustranách. Zde tvořila předmět 7,9% všech 

článků, přičemž výše tohoto procenta dosáhla zejména díky období před rokem 1970. 

356 Viz srovnávací tabulka Nejfrekventovanější témata článků na stranách 10-11 do a od roku 1970. 
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Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 
10-11 v období 1965-1974 

Zahr. politika 2% 
Příroda 2,6% Jiné 5,3% 

Belet. útvar 3,3% 
Komiks 5,3%-

Historie 
vojenství 7,9% 

Humor 4,6%-' 

Motorismus 
3,9% 

Krimi - špionáž 
53,3% 

Třetím nejčastějším tématem materiálů na tomto místě byl komiks (5,3%).357 Ten se pra-

videlně objevoval v časopise Signál od doby jeho založení až do roku 1969. Námětem 

komiksu byly v naprosté většině případů dobrodružné příběhy. Za všechny jmenujme Vo-

lání divočiny z roku 1965, nebo Markétu na stopě z téhož roku.358 V letech 1970 a 1971 

komiks ze Signálu zmizel, v roce následujícím pak sice prožil určitou renesanci, avšak od 

roku 1973 znovu mizí, tentokrát definitivně. 

Své místo na dvoustraně 10-11 měl v několika případech (4,6%) také humor, jenž byl re-

prezentován ilustrovanými anekdotami z provenience různých autorů.359 Pravidelně se 

však objevoval především na stranách 14-15. 

Za nutné považuji také zmínit, že v roce 1966 byla na dvoustraně 10-11 pravidelně otisko-

vána rubrika Kronika Ztracené stopy, jejímž autorem byl Jaroslav Foglar. Jeví se jako 

pravděpodobné, že tuto rubriku prosadil do Signálu redaktor Bohuslav Cepelák, který byl 

propagátorem tohoto spisovatele a v Obraně lidu vedl trampskou hlídku.360 

Co do zastoupení fotografií v jednotlivých článcích, patřila tato dvoustrana v časopise 

Signál k podprůměru. Ze všech materiálů, otištěných na dvoustraně 10-11, obsahovalo 

minimálně jednu fotografii 66,4%. Toto, na časopis Signál, podprůměrné procento však 

357 Stejného výsledku dosáhla i tematická kategorie Jiné. 
358 Komiks Markéta na stopě byl převzatý z francouzského titulu L' Humanitě. Tato skutečnost je jen jedním 
z důkazů toho, že redakce Signálu ráda čerpala ze zahraničních mediálních zdrojů. Ať už ze snahy po 
ozvláštnění obsahu, nebo kvůli propagandě namířené proti státům západní Evropy. 
359 Například Jána Kolesára. 
360 Viz. kapitola Redaktoři působící v časopise Signál v průběhu let 1965 - 1974. 
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bylo kompenzováno větším počtem ilustrací a grafických výtvorů, které doplňovaly, resp. 

se podílely na obsahu 31,6% všech materiálů.361 

Srovnání nej frekventovanějších témat materiálů na dvoustraně 10 - 11 

Období 1965-1969 Období 1970 -1974 
1. Krimi - špionáž 1. Krimi - špionáž 
2. Historie vojenství 2. Motorismus 
3. Komiks 3. Jiné 
4. Humor 4. Zdraví 
5. Beletrie mimo povídky 4. Historie vojenství 
6. Příroda 4. Zahraniční politika 
7. Jiné 7. Žádné další téma 
8. Pět dalších témat 

Při zobecnění výše zmíněných údajů lze říci, že dvoustrana 10-11 byla v Signálu vyhraze-

na zejména pro krimi a špionážní články, jež měly převážně rozsah větší než deset vět a 

zároveň menší než jedna strana. Tyto materiály občas doplňovaly ještě články o historii a 

vojenství a také komiks, ten však jen do roku 1970. Podobně jako na dvoustraně 8-9 se 

zde téměř nevyskytovaly politické materiály, jež redakce soustředila na úvodních šesti 

stranách. 

° Strany 12-13 

Jak již bylo zmíněno výše, na dvoustraně 12 - 13 se od prvního čísla Signálu v roce 1965 

až po to poslední ve sledovaném období, objevovala povídka. Nejčastěji se jednalo o dob-

rodružné příběhy a detektivky, ovšem v úvodních letech existence Signálu zde byla otis-

kována také díla z per předních světových autorů, jakými byli J. P. Sarte či F. Důrenmatt. 

Rozsah těchto povídek přesahoval celou jednou stranu, a to až do roku 1972, kdy byl její 

rozsah snížen právě na jednu stranu. Jedním z důvodů mohlo být negativní hodnocení ze 

strany ČÚTI, který povídky tištěné v Signálu považoval za nekvalitní.362 Nicméně kvůli 

velké čtenářské oblibě povídka ze Signálu úplně zmizet nemohla.363 

361 Na tomto relativně vysokém procentu se podílel především komiks a ilustrované anekdoty, jako i Kronika 
Zračené stopy. 
362 Viz podkapitola Ústřední téma 
363 Viz tamtéž. 
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Povídky byly na této dvoustraně v roce 1965 náplní rubriky 10 vzrušujících příběhů litera-

tury, od konce tohoto roku až do roku 1968 se zde pak objevovala rubrika Dalších 100 

příběhů ze světové literatury, do níž však nespadaly všechny na tomto místě otiskované 

povídky.364 V průběhu roku 1968 tato rubrika mizí a na stránkách Signálu se do konce 

roku 1974 neobjevuje. 

Příznačné pro povídky v Signálu byly pravidelné ilustrace, jež během svého působení 

v Signálu často vytvářel redaktor grafického oddělení a akademický malíř v jedné osobě -

Karel Perman. 

Mimo povídek se na dvoustraně 12-13 vyskytovaly pravidelně také články o kultuře 

(49,3% všech materiálů), čímž výčet témat uveřejňovaných na tomto místě v podstatě 

končí. Mimo povídky a kulturní problematiku se totiž jakýmkoli jiným tématem zabývalo 

pouze 8,6% materiálů, žádným opakovaně. 

Z kulturní oblasti zde dostávaly často prostor recenze filmů, divadelních her, občas i vý-

stav výtvarného i jiného umění a zároveň upoutávky na kulturní akce. Čtenáři zde také 

mohli narazit na materiály představující hvězdy nejen československého filmového a di-

vadelního nebe, přičemž před dubnem 1969 se v mnoha případech jednalo o západoevrop-

ské či americké herce, režiséry, zpěváky...(Jack Lemmon, Brigitt Bardot, Charlie Chaplin). 

Tyto kulturní materiály zůstávaly často nesignované, nicméně podle vyjádření Iva Štuky 

v rozhovoru ze 7. dubna 2006 vyplývá, že autorem většiny z nich byl právě on, jakožto 

364 V roce 1966 byly součástí této rubriky 2/3 všech povídek, o rok později 50% z nich. 

Nejfrekventovanější témata na dvoustraně 
12-13 v období 1965-1974 

Ostatní témata 8,6% 

Kultura 49,3% 

Povídka 42,1 "A 
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vedoucí kulturní rubriky.365 Samozřejmě pouze do poloviny roku 1969, kdy byl Štuka nu-

cen ze Signálu odejít. Spolu s ním se na materiálech o kultuře podílela také jeho manželka 

Ilona Borská, která byla externí spolupracovnicí Signálu a která do Signálu přispívala i po 

Štukově propuštění. 

Narozdíl od povídky byly materiály o kultuře v naprosté většině případů doplněny mini-

málně jednou fotografií366 a jejich rozsah byl větší než deset vět a zároveň menší než jedna 

strana. 

° Strany 14 - 15 

Dvoustrana 14-15 byla v časopise Signál koncipována od samého počátku jeho existence 

jako oddychová. Ve významnějším počtu se na ní objevovaly prakticky jen materiály o 

módě, ilustrované anekdoty a zajímavosti a kuriozity, to vše doplněné křížovkou a citáty 

slavných osobností (ty po roce 1970 postupně mizely). 

Na straně 14 bylo počínaje prvním číslem otiskováno jakési okénko pro ženy, jež vedla 

externí spolupracovnice Milena Lamarová. V roce 1965 bylo toto okénko zaplňováno rub-

rikou nazvanou Čte se x minut,367 jejímž tématem byla především móda. Na tuto rubriku 

navázala v průběhu roku 1966 tematicky stejně zaměřená rubrika Obleč se a jdi, která na 

stránkách Signálu skončila s rokem 1969. Okénko pro ženy, ovšem bez toho, aby bylo 

označeno jako specifická rubrika, nacházeli čtenáři v časopise i po roce 1970, ovšem již 

nikoli pravidelně.368 Rozsahem bylo okénko pro ženy větší než deset vět a zároveň menší 

než celá jedna strana. Nedílnou součástí strany 14 se od roku 1966 stala také inzerce. Pů-

vodně byla umisťována jen do vertikálního sloupce, v srpnu 1969 pak přibylo ve spodní 

části této strany ještě inzertní horizontální obdélníkové okno. Inzerenti se střídali, napří-

klad v prvním dubnovém čísle roku zadaly do Signálu reklamu společnosti Spolana Nera-

tovice či Sazka.369 

365 „...Byl jsem vedoucím kulturního oddělení, jehož jsem byl jediným členem..." Tolik výrok Iva Štuky ze 
zmiňovaného rozhovoru, uskutečněného 13.4. 2006. 
366 Kultura tvořila náplň 49,3% článků. Minimálně jednou fotografií bylo doplněno 52,9% všech článků. Při-
tom 42,1% článků tvořily povídky, jež nebyly doplňovány žádnou fotografií. 
367 Namísto písmene „x" v názvu rubriky byla vždy konkrétní číslovka. 
368 V letech 1965 - 1969 byla móda zastoupena na této dvoustraně v 90% případů. V letech 1970 - 1974 už 
pouze v 30%. 
369 Viz. Signál. 5. dubna 1965, roč. 5, č. 14, s. 14. 
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Nejfrekventovanější témata na 
dvoustraně 14-15 v období 1965 -1974 

Komiks 1,3% -Móda 5,6% 

Zajímavosti a 
kuriozity 78,2% 

Pravidelné místo na dvoustraně 14-15 měly černobílé ilustrované anekdoty, které se obje-

vily v téměř všech číslech časopisu Signál.370 Jednalo se vždy o sloupec s jednou až pěti 

anekdotami, přičemž jejich autoři nebyli redaktory Signálu. 

Pro stranu 15 se staly charakteristické - počínaje číslem 26 v roce 1965, kdy nahradily 

zřejmě neúspěšné rubriky Jak na to a Dokror vám radí - zajímavosti a kuriozity, a to ve 

formě fotografií zachycujících zajímavou skutečnost, událost, resp. jejího aktéra a dopro-

vázených krátkým vysvětlujícím komentářem nepřesahujícím deset vět. Na celkovém po-

čtu článků na dvoustraně 14-15 se podílely 78,8%. Náměty těchto komentovaných foto-

grafií byly různorodé, společné však měly právě to, že se jednalo o zajímavost či kuriozi-

tu. Nezřídka se na nich objevovaly například neobvyklé stroje, kuriózní situace ze života 

či spoře oděné západoevropské herečky či modelky. Tyto fotografie nebyly autorské, ný-

brž pravděpodobně přejímané ze světových agentur či medií.371 

Zajímavý výsledek nabízí obsahová analýza při porovnání komentované fotografie se ze-

mí původu události, případně se státní příslušností aktéra události. Jestliže do roku 1969 

byly zdrojem události země západní Evropy a USA v 66,7% případů a země tehdejšího 

sovětského bloku v 7,3% případů, v letech 1970 až 1974 to bylo u zemí západní Evropy a 

USA v 48,8% případů a u zemí sovětského bloku v 31,8% případů. Zůstává otázkou, zda 

byl tento pozoruhodný vývoj způsoben změnami v oficiální politické linii, nebo zda se na 

370 Na celkovém počtu materiálů na této dvoustraně se podílely 8,3%. Toto procento by se mohlo zdát na 
první pohled nízké, aleje třeba vzít v úvahu, že bylo ovlivněno celkově vysokým počtem materiálů uveřej-
ňovaných na tomto místě, zejména pak komentovaných fotografií, jejichž průměr dosáhl například v letech 
1969, 1971, 1972, 1973 více než 10 najedno číslo. 
371 Údaj o zdroji obvykle chyběl. 
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výrazně větší orientaci na události a občany zemí sovětského bloku podílel nový vydava-

tel, ministerstvo vnitra.372 

° Strana 16 

O závěrečné straně časopisu Signál již byla řeč v kapitole Ústřední těma, takže jen krátce. 

V každém čísle tohoto časopisu v letech 1965 - 1974 se na této straně vyskytovala rubrika 

Kaleidoskop, kterou tvořily zprávy typu zajímavosti a kuriozity ze světa, nikdy nepřesahu-

jící délku deseti vět. Tyto zprávy (resp. události a jejich aktéři) měly nejčastěji původ 

v zemích západní Evropy, i když i zde bylo možné sledovat podobný vývoj jako u komen-

tovaných fotografií na straně 15. Jestliže vletech 1965 - 1969 mělo 68,4% zpráv 

z Kaleidoskopu původ v zemích západní Evropy a USA a podíl zpráv ze zemí sovětského 

bloku činil 13,8%, pak v období 1970 - 1974 došlo k prudkému nárůstu zpráv s původem 

v zemích sovětského bloku (33,6% všech zpráv), a to na úkor zpráv ze zemí západní Ev-

ropy a USA (45,9%). 

Průměrný počet zpráv v Kaleidoskopu na jedno číslo se pohyboval v závislosti na kon-

krétním roce od 19 zpráv (1969) po 31 zpráv (1973). 

Součástí Kaleidoskopu byla v každém čísle také jedna fotografie proměnlivého rozměru, 

doplněná krátkým komentářem. Stejně jako u krátkých zpráv se i zde jednalo o fotografie 

zajímavostí a kuriozit.373 

Tématické složení strany 16 v období 1965 -
1974 

372 V letech 1969 a 1970 podíl událostí ze zemí sovětského bloku vzrostl na 9,1%, resp. 15,8%, zastoupení 
událostí ze zemí západní Evropy se však stále drželo nad hranicí 60%. Zásadní posun nastal až s rokem 
1971, kdy se sice konal XVI. sjezd KSČ, ale kdy už Signál také vydávalo ministerstvo vnitra. Tudíž označit 
jednoznačnou příčinu tohoto vývoje nelze. 
373 Pouze v letech 1965 - 1969 se na fotografiích výjimečně (0,6% případů) objevily záběry na téma meziná-
rodní politiky, zejména pak války ve Vietnamu. 
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Mimo Kaleidoskopu se na této straně objevila v celém sledovaném období jen jediná další 

rubrika, a sice Vtip týdne, která obsahovala vždy jednu anekdotu v písemně formě. Své 

pravidelné místo měl Vtip týdne v časopise Signál v letech 1971 a 1972, v roce následují-

cím zanikl. 

0 Shrnutí: 

Po detailním rozboru jednotlivých dvoustran může být užitečné stručné zobecňující shrnu-

tí, pro něž se nejlépe hodí tabulka, která v sobě zahrnuje údaje o třech nej frekventovaněj-

ších tématech, nejčastějším rozsahu článků a o frekvenci doplňování materiálů fotogra-

fiemi na jednotlivých dvoustranách, to všechno za celé období mezi lety 1965 - 1974. 

Dvou-
strana 

3 nej frekventovanější témata Nej častější rozsah člán-
ků 

Fo-
to374 

2-3 Zahraniční politika, domácí 
politika, svazarm. Sporty 

Více než 10 vět, méně 
než celá strana 

68,9 % 

4-5 Kultura, domácí politika, his-
torie vojenství 

Více než 10 vět, méně 
než celá strana 

90,4 
% 

6-7 Svazarmovské sporty, moto-
rismus, jiné 

Více než 10 vět, méně 
než celá strana 

79,2 % 

8-9 Kultura, svazarmovské sporty, 
historie vojenství375 

Více než jedna celá 
strana 

94,1 
% 

10-11 Krimi - špionáž, historie vo-
jenství, komiks 

Více než 10 vět, méně 
než celá strana 

66,4 
% 

12-13 Kultura, povídka, ostatní téma-
ta 

Více než 10 vět, méně 
než celá strana 

52,9 
% 

14-15 Zajímavosti a kuriozity, hu-
mor, móda 

10 vět a méně 88,9 
% 

16 Zajímavosti a kuriozity, hu-
mor, ostatní témata 

10 vět a méně 4,3 
% 

374 Tato položka označuje procento článků obsahujících minimálně jednu fotografii. 
375 Stejný podíl na obsahu této dvoustrany jako historie vojenství měly ještě reportáže ze zahraničí a ostatní 
sporty. 
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10. 4. RUBRIKY 

V předcházející podkapitole už byly zmíněny některé hlavní rubriky, jež se objevily 

v časopise Signál v letech 1965 - 1974, ovšem bez detailnějšího popisu. Tomu bych se rád 

věnoval na tomto místě, přičemž hodlám kombinovat výsledky obsahové analýzy se zjiš-

těními plynoucími ze studia jednotlivých ročníků časopisu Signál. Výsledkem by měl být 

soupis a popis rubrik, jež byly zachyceny při předběžném výzkumu tohoto časopisu a ná-

sledně zaneseny do kódovací knihy. 

Celkový počet popsaných rubrik je 43.376 Jedná se o rubriky, které se v Signálu objevovaly 

v určitém časovém úseku pravidelně i nepravidelně. Zároveň je toto číslo výsledkem souč-

tu rubrik, které tvořily náplň Signálu v horizontu několika let, jakož i rubrik, které nepřeži-

ly několik měsíců. 

Abeceda ševce Kalaše - tato rubrika vznikla v roce 1971 jako příspěvek časopisu Signál 

k oslavě 50. výročí vzniku KSČ. Její náplní byl propagandistický příběh o prostém ševci, 

kterému se v době vzniku KSČ zalíbily jí prosazované ideje a rozhodl se pro aktivní zapo-

jení do politiky s cílem přesvědčit lid o správnosti komunistické ideologie, nicméně zpo-

čátku musel čelit nepřízni a skepsi okolí, aby se nakonec radoval z úspěchu. Autorem ne-

byl nikdo z redakce ani z jejích obvyklých spolupracovníků. Součástí rubriky byla vždy 

minimálně jedna fotografie. Umístěna byla tato rubrika na dvoustraně 4-5, přičemž rozsa-

hem pokrývala celou jednu stranu. 

Auto Signál - tato rubrika se v časopise Signál vyskytovala v letech 1966 až 1969, obno-

vena pak byla v roce 1974. Autory materiálů v této občasné rubrice byli například J. Poli-

aček a O. Tauber, ve většině případů však nebyl autor specifikován. Součástí rubriky byly 

buď fotografie, nebo grafické komponenty. Náplní rubriky byly převážně materiály o do-

pravních prostředcích, případně výstavách těchto prostředků, v roce 1974 pak i praktické 

motoristické rady. Rubrika Auto Signál byla zařazován na dvoustrany 4-5 a 6-7, v roce 

1974 na dvoustranu 14-15. V 75% případů byl rozsah rubriky v rozmezí více než deset vět 

a zároveň méně než jedna celá strana. 

376 V Kódovací knize je zaneseno celkem 45 rubrik. Z toho dvě - s pracovním názvem Fotozprávy a Kresle-
ný humor - nejsou rubrikami v pravém slova smyslu, protože, ač mají charakteristické rysy rubrik, chybí jim 
pojmenování. Z tohoto důvodu nejsou součástí této kapitoly. V Kódovací knize byly ponechány kvůli 
usnadnění určitých analýz, při statistických operacích byl na jejich jiný status samozřejmě brán zřetel. 
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Co si o tom myslíme - jednalo se o rubriku občasnou, kterou připravoval Kamil Winter, 

externí spolupracovník časopisu Signál. Na stránkách Signálu se objevovala v letech 1965 

- 1967. Náplní této rubriky byly propagandistické komentáře k událostem v mezinárodní 

politice, zejména pak k válce ve Vietnamu a událostem na západoněmecké politické scéně. 

Umisťována byla tato rubrika na dvoustraně 2-3, v průběhu roku 1966 několikrát také na 

dvoustraně 6-7. V 80% případů byla součástí Winterova komentáře fotografie, ve 40% pak 

ilustrace, resp. karikatura. Rozsah rubriky Co si o tom myslíme byl větší než deset vět a 

zároveň menší než jedna celá strana. 

Čtenářův Signál - tato rubrika vznikla i zanikla v roce 1973. Její náplň tvořily dopisy čte-

nářů, které měly formu otázek, na než pak redakce odpovídala (autoři odpovědí nebyli 

specifikováni). Jednalo se tedy o jakousi poradnu pro čtenáře. Rubrika neobsahovala foto-

grafie ani ilustrace, umístěna byla na dvoustraně 14-15. 

Čte se x minut - tato rubrika měla v názvu místo písmene „x" vždy konkrétní číslovku, 

jež specifikovala dobu nutnou k přečtení článku v rubrice. Autorkou této rubriky byla ex-

terní spolupracovnice redakce Signálu Milena Lamarová. Tématem materiálů v této rubri-

ce byla v naprosté většině případů móda, především pak móda pro ženy. Součástí této rub-

riky byly fotografie - ať už malé foto autorky či fotografie modelů. Rubrika měla svou stá-

lou pozici na straně 14, a to od roku 1965 do roku 1966, v jehož druhé polovině ji postup-

ně začala nahrazovat rubrika Obleč se a jdi. Rozsah článků byl ve 100% případů větší než 

10 vět a zároveň menší než celá jedna strana. 

FKU pátrá - rubrika sloužící Federální kriminální ústředně ministerstva vnitra, s níž re-

dakce časopisu Signál spolupracovala, k oslovení občanům ve věci pomoci při pátrání po 

pohřešovaných osobách. Tato rubrika vznikla koncem roku 1973 a v roce následujícím by-

la pravidelnou součástí obsahu časopisu. Materiály v této rubrice byly samozřejmě dopl-

něny fotografiemi či podobiznami pohřešovaných. Autoři nebyli specifikováni. Umisťo-

vána byla rubrika FKU pátrá na dvoustranách 4-5 nebo 10-11. 

Jak na to - tuto rubriku mohli čtenáři vídávat v časopise Signál od ledna do konce června 

roku 1965, kdy byla zrušena. Jejím autorem byl Mudr. Jaromír Horák, který nebyl členem 

redakce. Náplní rubriky byly rady pro čtenáře, ať už z oblasti medicíny nebo oblasti jiné, 
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doplněné občas grafickým návodem. Fotografie součástí rubriky nebyly. Rozsah materiálů 

obvykle nepřesahoval délku 10 vět. Umístěna byla rubrika Jak na to na straně 15. 

Kaleidoskop: tato rubrika měla své místo na poslední straně časopisu Signál od prvního 

čísla v roce 1965 po poslední číslo roku 1974. Jak již řečeno výše, obsahovala průměrně 

1 9 - 3 1 zpráv typu zajímavosti a kuriozity ze světa, jež měly mnohdy bulvární charakter a 

nepřesahovaly délku 10 vět. Nejednalo se o zprávy autorské, ale přebírané pravděpodobně 

ze světových agentur či zahraničních časopisů. Součástí Kaleidoskopu byla pravidelně ta-

ké fotografie proměnlivého rozměru, opatřená stručným komentářem. Ostatní zprávy 

v této rubrice nebyly doplňovány fotografií ani ilustrací. 

Kinosignál (a TV Signál) - jednalo se o tématicky i formálně shodné rubriky s jediným 

rozdílem - Kinosignál sloužil jako pozvánka či recenze na filmy uváděné v kinech, TV 

Signál měl pozvat čtenáře k pořadům uváděným v televizi, případně zhodnotit úroveň po-

řadů již uvedených. Obě tyto rubriky měly stálé místo na dvoustraně 12-13 a pravidelně se 

střídaly. Rozsah rubrik byl větší než deset vět a zároveň menší než jedna celá strana, mate-

riály byly vždy doplněny fotografií z konkrétního filmu či pořadu. Autoři článků 

v rubrikách nebyli specifikováni. 

Komiks - komiks byl součástí Signálu v letech 1965 - 1969, pak ještě v roce 1972. Téma-

tem komiksu byly dobrodružné příběhy. Ať už se jednalo o Volání divočiny nebo o Sva-

zarmovce na Měsíci. Autoři komiksů se různili, přičemž šlo obvykle o autorské dvojice 

(např. Čepelák - Perman). Umisťován byl komiks buď na strany 1 0 - 1 1 nebo na strany 

1 4 - 1 5 . 

Kronika Ztracené stopy - tato rubrika byla pravidelnou součástí obsahu časopisu Signál 

od března do listopadu roku 1966. Její náplň tvořily zážitky členů jednoho skautského od-

dílu, pojmenovaného Ztracená stopa. Jediným autorem Kroniky... byl Jaroslav Foglar. Ne-

dílnou složkou rubriky byly ilustrace, naopak fotografie v ní místo neměly. Pozice rubriky 

v rámci lay-outu časopisu Signál byla pevně dána - patřil jí prostor o rozsahu větším než 

deset vět a zároveň menším než jedna celá strana na dvoustraně 10-11. 

K úvaze - náplní této rubriky byly zpravidla tri komentáře či úvahy k různým problema-

tických otázkám, přičemž nejčastěji se úvahy týkaly politiky zahraničních států (34,4%), 
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domácí politiky (12,5%) a zemědělství (12,5%). Stejně jako se různila témata článků 

v této rubrice, různili se i jejich autoři. V podstatě se na této rubrice, která v 87,5% přípa-

dů neobsahovala byť jen jedinou fotografii, podílela celá píšící část redakce. Rubrika 

vznikla na začátku roku 1973 a i v roce následujícím měla pravidelně rezervované místo 

na úvodní dvoustraně. 

Lesní stezkou - tato rubrika byla součástí časopisu Signál v první polovině roku 1965. 

Čtenáři se s ní mohli setkávat na dvoustraně 14-15. Její náplní byly především rady a ná-

vody pro život a přežití v přírodě, doplněné názornými a praktickými nákresy. Materiály 

v této rubrice měly rozsah větší než deset vět a zároveň menší než celá jedna strana, jejich 

autoři nebyli specifikováni. 

Literární soutěž Signálu - krátkodobá rubrika, se kterou se mohla čtenářská obec Signá-

lu setkávat po dobu letních měsíců roku 1969. Její náplň tvořily jednostránkové povídky 

na dobrodružná či detektivní témata, jejichž autory byli samotní čtenáři. Povídky byly do-

plněny ilustrací, foto neobsahovaly. Své místo v Signálu našla tato rubrika na dvoustraně 

12-13. 

Mládež proti Gestapu - náplní této rubriky byly příběhy (činnost) mladých Čechoslová-

ků, potýkajících se během druhé světové války s Gestapem. Autorem materiálů v této rub-

rice byl Vilém Kahan, spolupracovník redakce časopisu Signál, který se podílel také na 

rubrice Trojský kůň. V Signálu se tato rubrika objevovala v průběhu roku 1966 a své mís-

to měla na dvoustraně 4-5. Ve všech případech byla součástí rubriky minimálně jedna fo-

tografie, výjimkou nebyly ani grafické komponenty. Rozsah se pohyboval v rozmezí více 

než deset vět až celá jedna strana. 

Na všech frontách: jednalo se o rubriku věnovanou osudům Čechů a Slováků, respektive 

českých a slovenských vojáků za druhé světové války, vytvořenou pravděpodobně u příle-

žitosti 20. výročí konce této války. Tato rubrika se v Signálu vyskytovala s větší či menší 

pravidelností v průběhu celého roku 1965, s jehož koncem zanikla. Jednotlivé příběhy by-

ly vzpomínkami konkrétních lidí mimo redakci Signálu na zážitky z různých front druhé 

světové války. Materiály v rubrice byly pokaždé doplněny minimálně jednou fotografií, 

obvykle fotografií aktéra nebo momentkou z bojiště, součástí rubriky byla i doprovodná 

grafika ve formě mapy světa a zvýrazněného bodu, jenž označoval oblast či frontu, o níž 
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byla řeč. Stálé umístění měla rubrika Na všech frontách na dvoustraně 1 0 - 1 1 , rozsah ma-

teriálů byl větší než 10 vět a zároveň menší než celá jedna strana. 

Náš profil - v této rubrice byli představováni zaměstnanci ministerstva vnitra, zařazení na 

okresních a krajských výborech, a také příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Autory pro-

filů v rozsahu více než deset vět a méně než jedna celá strana byli různí redaktoři časopisu 

Signál, nejčastěji však Jiří Margolius. Profily v této rubrice, která vznikla v roce 1972 a 

byla součástí časopisu až do konce sledovaného období, byly ve všech případech doplněny 

fotografií představovaných. Umisťována byla rubrika v závislosti na časovém období na 

dvoustranách 4-5, 12-13 a 14-15. 

Náš rozhovor - občasná rubrika, která se na stránkách časopisu Signál objevovala v roce 

1974. Umisťována byla na dvoustranu 4-5. Její náplň tvořily většinou rozhovory 

s politicky činnými občany. Autoři nebyli specifikováni. Součástí rubriky byla vždy foto-

grafie zpovídaného. Rozsah rozhovoru byl větší než deset vět a zároveň menší než celá 

jedna strana. 

Obleč se a jdi - tato pravidelná rubrika vznikla ve druhé polovině roku 1966, kdy volně 

navázala na rubriku „Čte se x minut". Zanikla s koncem roku 1969. Náplní rubriky byla 

móda, především pro ženy. Autor nebyl ve valné většině případů specifikován, pouze pod 

15,8% článků byla podepsána tajemnice redakce, Marie Kožnarová. Rubrika byla vždy 

doplněna minimálně jednou fotografií. Umístěna byla na straně 14, její rozsah byl větší 

než 10 vět a zároveň menší než celá strana. 

Obleč si svůj svět - tato občasná rubrika se v Signálu vyskytovala pouze v roce 1969, a to 

na dvoustraně 14 - 15. Její autoři nebyli specifikovaní. Náplní rubriky byl soudobý mo-

derní design a zařízení bytu. Rubrika byla vždy doplněna minimálně jednou fotografií. Její 

rozsah byl větší než deset vět a zároveň menší než celá jedna strana. 

Objevy do roku 2000 - rubrika zaměřená na vědu a prezentaci nových seriozních vědec-

kých objevů. Řídil ji docent Jiří Mrázek, externí spolupracovník redakce časopisu Signál. 

Existence této občasné rubriky neměla dlouhého trvání - nepřežila rok 1965. Součástí rub-

riky byly grafické komponenty typu nákresů či schémat, fotografie rubrika většinou neob-
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sahovala. Umisťována byla na dvoustranu 4-5, rozsah materiálů byl větší než deset vět a 

zároveň menší než celá jedna strana. 

Od neděle do neděle - tato rubrika byla zaměřena na domácí a mezinárodní politiku. Její 

náplň tvořily krátké zprávy o délce do deseti vět, jež zpravidla přinášely informace o jed-

náních představitelů našeho či zahraničních států. Vznik rubriky je vázán k číslu 39 v roce 

1969, zánik pak k prosinci téhož roku. V roce 1970 se místo ní objevila v Signálu tématic-

ky shodná rubrika 7x24 hodin. Autoři zpráv v této rubrice nebyli specifikováni, vzhledem 

k charakteru zpráv se však dá předpokládat, že se jednalo o zprávy převzaté ze zpravodaj-

ských agentur. Necelá třetina (31,8%) zpráv v této rubrice byla doplněna fotografií. Umís-

těna byla tato rubrika ve sloupci na straně 2. 

Osudná vteřina - tato nepravidelná rubrika vznikla v roce 1968 a měla původně 50 částí. 

Poslední, 50. část, byla uveřejněna v prvním únorovém čísle roku 1970. V roce 1971 se 

však Osudná vteřina objevila v časopise Signál znovu a vydržela na jeho stránkách do 

roku 1973, přičemž v březnu roku 1972 změnila název na Osudný okamžik. Náplň rubriky 

- detailní popis dopravních nehod a rozbor jejich příčin - však zůstala po celou dobu stej-

ná. Autoři článků byli různí - K. Hrubec, J. Polešovský, I. Šafhauser nicméně nejčastěji 

do této rubriky přispíval spolupracovník Signálu Vladimír Řezáč. Přes 90% materiálů 

v rubrice bylo doplněno minimálně jednou fotografií, 30,8% pak také grafickým prvkem 

(typu náčrtku nehody apod.). Umisťována byla tato rubrika v závislosti na časovém obdo-

bí buď na dvoustraně 6-7, nebo 10-11. Rozsah rubriky byl ve 100% případů celá jedna 

strana. 

Perem a objektivem - tato občasná rubrika se objevovala na stránkách časopisu Signál 

v roce 1967, a to na dvoustraně 6-7. Autorem části článků v této rubrice byl J. Polešovský, 

většinou však nebyly reportáže na téma svazarmovských sportů ani témata z kategorie ,ji-

né" signovány. 16,7% článků v rubrice bylo doplněno fotografií a stejné procento ilustrací. 

Obvyklý rozsah rubriky byl více než deset vět a zároveň méně než celá jedna strana. 

Signál dobré jízdy - tato rubrika se objevovala v Signálu v prvním pololetí roku 1965. 

Nebyla rubrikou pravidelnou. Na její přípravě se podílel redaktor Ota Tauber. Jak již na-

povídá název rubriky, zabývala se motorismem, zejména motoristickou dopravou. V 50% 

případů byla součástí rubriky minimálně jedna fotografie. Vyhrazeny měl Signál dobré 
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jízdy dvoustrany 4-5 a 6-7. Rozsah se pohyboval v rozmezí více než 10 vět a zároveň mé-

ně než jedna celá strana. 

Signály z prokuratury - tato občasná rubrika nepřežila v časopise Signál rok 1965. Jejím 

autorem byl spolupracovník Signálu V. Vetrč. Obsahem Signálů z prokuratury byly popi-

sy objasněných a potrestaných trestných činů. Rubrika neobsahovala fotografie ani ilustra-

ce. V časopise jí patřilo místo na dvoustraně 10-11. Rozsah rubriky byl větší než deset vět 

a zároveň menší než jedna celá strana. 

Signál ze Semaforu - náplní této rubriky, která se v časopise Signál vyskytovala v roce 

1970, byly informace a reportáže z divadla Semafor. Autoři rubriky nebyli specifikováni. 

Rubrika neměla stálé místo na žádné dvoustraně, její rozsah byl větší než deset vět a záro-

veň menší než celá jedna strana. Ve třetině případů byly materiály v této rubrice doplněny 

minimálně jednou fotografií. 

Staropražské horory - tato rubrika byla součástí obsahu Signálu v roce 1970. Jejím auto-

rem nebyl žádný z redaktorů časopisu Signál. Náplní rubriky byly beletristické příběhy 

s prvky hororu, které se měly v minulosti uskutečnit na území Prahy. Rubrika obsahovala 

ve 100% případů ilustrace, fotografie nikoli. Pravidelné umístění našly Staropražské horo-

ry na dvoustraně 10-11, jejich rozsah byl větší než deset vět a zároveň menší než celá jed-

na strana. 

Toulky Pannonií - přechodná rubrika s podtitulem autoromán humoristy. Na stránkách 

Signálu ji vídali čtenáři v roce 1965. Její náplní byly humorně laděné a zároveň poetické 

příběhy z cest po imaginární Pannonii z pera autora publikujícího pod jménem Achille 

Gregor. Součástí rubriky byly taktéž humorně laděné ilustrace. Své místo měly Toulky 

Pannonií na dvoustranách 6-7 a 10-11. Rozsah rubriky byl větší než deset vět a zároveň 

menší než celá jedna strana. 

Trojský kůň - rubrika o špionech a jejich činnosti před a v průběhu druhé světové války. 

V časopise Signál se pravidelně objevovala v roce 1967. Jejími stálými autory byli tehdej-

ší šéfredaktor Signálu V. Kašpar a spolupracovník redakce V. Kahan. Rubrika neměla stá-

lé místo, pohybovala se na dvoustranách 4-5, 6-7 a 10-11. Materiál v rubrice vždy pokrý-
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val celou jednu stranu a vždy byl doplněn minimálně jednou fotografií. V 60% případů 

pak byl doplněn i grafickým komponentem. 

Ve znamení trojzubce - tato občasná rubrika se v časopise Signál vyskytovala pouze 

v roce 1965. Její náplň tvořily články o historii vojenství, konkrétně o druhé světové válce. 

Ty byly doplňovány fotografiemi, stejně jako grafickými prvky. Autor článků nebyl speci-

fikován. Rubrika Ve znamení trojzubce byla umisťována na dvoustranu 10-11, její rozsah 

byl celá jedna strana. 

Vtip týdne - tuto rubriku mohli čtenáři vídat v časopise Signál na straně 16, a to od roku 

1971 do začátku roku 1973, kdy zanikla. Její náplní byl vždy jediný vtip, bez fotografie, 

ilustrace i podpisu či autorské značky autora. Co do rozsahu, nebyla rubrika větší než de-

set vět. 

Vzrušující příběhy ze světové literatury - Pod tímto názvem jsou shrnuty dvě tematicky 

shodné a na sebe navazující rubriky: 10 vzrušujících příběhů literatury a Dalších 100 pří-

běhů ze světové literatury. Obě tyto rubriky vznikly v roce 1965, druhá z jmenovaných 

rubrik zanikla v roce 1968. Jak již bylo popsáno dříve, jednalo se o povídky více či méně 

známých světových autorů. Rozsah povídek v této rubrice byl větší než celá jedna strana. 

Součástí rubriky byly ilustrace, jejichž autorem byl v mnoha případech redaktor grafické-

ho oddělení Signálu Karel Perman, vzácně se objevila i ilustrace Zdeňka Buriana. Fotogra-

fie se zde naopak nevyskytovaly žádné. Pro příběhy ze světové literatury byla vyhrazena 

dvoustrana 1 2 - 1 3 . 

Zadáno pro ekonomiku - tato rubrika se objevila v časopise Signál v roce 1972 a zanikla 

ve stejném roce. Obsah rubriky tvořil, jak název napovídá, komentář na aktuální ekono-

mické téma, mající obvykle souvislost s hospodářskou situací ČSSR. Autory komentářů 

nebyli pracovníci redakce, nýbrž fundovaní vysokoškolští profesoři, například z Vysoké 

školy ekonomické, Československé zemědělské univerzity atd; přičemž u komentáře ne-

chyběla jejich fotografie. V rámci důrazu kladeného na referování o ekonomice po XIV. 

sjezdu KSČ byla tato rubrika pravidelně umisťována na stranu 2. Rozsah komentářů byl 

větší než deset vět a zároveň menší než celá jedna strana. 
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Zajímavosti - tato rubrika existovala v časopise Signál pouze v prvních měsících roku 

1965, pak byla, podobně jako rubrika Ze světa, zrušena. Došlo k tomu zřejmě proto, že se 

tematicky překrývala s rubrikou Kaleidoskop. Byla umisťována na dvoustranu 4-5, autor 

Zajímavostí nebyl specifikován. Součástí rubriky byla jedna fotografie vázaná k jedné ze 

zpráv. Zprávy v této rubrice nepřesahovaly rozsah 10 vět. 

Z bobří hráze - rubrika, která se vyskytovala v časopise Signál v roce 1968 na dvoustra-

ně 6-7. Její náplň tvořily články na téma skautingu.377 Autor rubriky nebyl specifikován, 

dá se však předpokládat, že se na jejím obsahu podílel redaktor Bohuslav Čepelák.378 Sou-

částí rubriky byly pravidelně ilustrace, fotografie jen výjimečně. Rozsah rubriky byl větší 

než deset vět a zároveň menší než celá jedna strana. 

Z dopisů - tato rubrika byla věnována dopisům (názorům) čtenářů, jejichž počet se lišil 

číslo od čísla. Jednalo se o rubriku občasnou. V Signálu se objevovala v letech 1965, 1966 

a 1968, její součástí nebyly fotografie ani ilustrace. Umisťována byla ve většině případů 

na dvoustraně 6-7, několikrát ji redakce zařadila také na dvoustranu 2-3. Rozsah rubriky 

byl více než deset vět a zároveň méně než jedna celá strana. 

Ze světa - tato rubrika se v Signálu vyskytovala v prvních měsících roku 1965, pak byla 

zrušena. Obsahovala různé zprávy ze zahraničí o vědě a technice, kosmonautice a svazar-

movských sportech a sportovcích. Tyto zprávy nepřesahovaly délku 10 vět, jejich autoři 

nebyli specifikováni a zprávy nebyly doplněny fotografií ani ilustrací. Rubrika byla umís-

těna na dvoustraně 6-7. 

Z frontového deníku - další rubrika, jejíž náplní byla historie vojenství, respektive zážit-

ky československých vojáků z druhé světové války. Na stránkách Signálu se s ní čtenáři 

setkávali zejména v roce 1969, v roce následujícím postupně zanikla. Umisťována byla na 

dvoustrany 4-5 a 10-11. V 75% případů měla rubrika rozměr více než deset vět a zároveň 

méně než jedna celá strana, ve zbylých případech pokrývaly materiály v této rubrice jednu 

celou stranu. Rubrika pravidelně obsahovala minimálně jednu fotografii, naopak ilustrace 

a grafické komponenty postrádala. 

377 V květnovém čísle 18 přinesla redakce například materiál o Antonínu Svoj sikovi, zakladateli a propagá-
torovi skautingu. NESG. Skauting byl jeho život. Signál. 4. května 1965, roč. 4, č. 18, s. 6. 
378 Bohuslav Čepelák byl velkým fanouškem trampingu a skautingu. Viz kapitola Redaktoři působící v ča-
sopise Signál v letech 1965 -1974. 
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2 x 365 - také tato nepravidelná rubrika nepřežila v Signálu první pololetí roku 1965. Byla 

jakousi listárnou branců, z níž nebyli „...vyloučeni ani rodiče a vojáci a záložníci, kteří o 

vojenskou službu mají dosud zájem..."379 Zveřejňovaly se v ní dotazy a odpovědi týkající 

se života v armádě a přípravy branců. Rubrika 2 x 365 neobsahovala fotografie ani ilustra-

ce, umístění našla na straně 11. Rozsahem nepřekračovala 10 vět. 

7 x 24 hodin - rubrika plná několika krátkých zpráv (ne větších než 10 vět), přinášejících 

informace zejména o činnosti československých a zahraničních politických představitelů. 

Součástí rubriky byla obvykle i jedna nepolitická zpráva. K jednotlivým zprávám byla 

v 94,9% případů připojena fotografie. V závislosti na časovém období byla tato rubrika 

umístěna na jedné z dvoustran 2-3, 4-5, 6-7, její autoři nejsou známí. 

§ činů i svědomí - náplní této rubriky byly popisy trestných činů i následků, s nimiž se 

museli jejich pachatelé - vždy Češi či Slováci - vyrovnat. Rubrika vznikla v roce 1971 a 

zanikla v roce 1973. Umisťována byla buď na dvoustranu 4-5, nebo 6-7. Zpočátku byl au-

torem materiálů v této rubrice Jan Polešovský, po jeho nuceném odchodu z redakce Signá-

lu nebyly články v § činů i svědomí signovány. Fotografie byly součástí rubriky v 52,9% 

případů, ilustrace v ní neměly místo. Rozsah rubriky byl větší než deset vět a zároveň 

menší než celá jedna strana. 

379 NESG. 2 X 365. Signál. 7. ledna 1965, roč. 1, 2.1, s. 11. 
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10. 5. PODPORA OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole Metoda - kvantitativní obsahová analýza, jednou ze 

dvou hlavních výzkumných otázek bylo, zda se podílel časopis Signál vletech 1965 -

1974 na podpoře obrany a bezpečnosti státu, a pokud ano, jak. 

Stanovená hypotéza předpokládala, že se časopis Signál - jakožto periodikum zařazené 

v tehdejším systému periodického tisku do tématické skupiny Stát a právo a v jejím rámci 

do kategorie Obrana a bezpečnost - podílel na obraně a bezpečnosti státu, a to několika 

způsoby vycházejícími z „ideově politických plánů" časopisu Signál ze sedmdesátých le-

tech. V nich bylo definováno, že by měl časopis působit v této oblasti jako popularizá-

tor činnosti ozbrojených složek (armáda, Lidové milice, Pohraniční stráž, útvary Civilní 

obrany) a propagátor činnosti SNB, Požární ochrany a Svazarmu. Dále měl preventivně 

působit na mládež v oblasti kriminality; vysvětlovat a popularizovat bezpečnostní politiku 

Československa; propagovat a popularizovat branné sporty a další brannou činnost. Dal-

ším východiskem pak byl předpoklad, že podporovat obranu a bezpečnost státu bylo mož-

né i zveřejňováním materiálů z historie vojenství, zejména československého, které mohou 

v čtenářské obci pomoci vytvořit pozitivní obraz vojenství, potažmo armády. 

K jakým výsledkům jsem pomocí obsahové analýzy dospěl? Z celkového počtu 3338 kó-

dovaných materiálů se obrany a bezpečnosti státu týkalo 11,7%. Největší procento zastou-

pení měl tento typ materiálů v letech 1965 - 1967, kdy byl časopis Signál ústředním orgá-

nem Svazarmu ( v roce 1965 se obrany a bezpečnosti státu týkalo 16,9% ze všech článků, 

1966 - 13,8%, 1967 - 16,8%). V roce 1968, kdy se stal časopis Signál vydavatelským ča-

sopisem Vydavatelství časopisů MNO a kdy se do jeho obsahu částečně promítaly zásadní 

společenské změny a události, klesl podíl materiálů podporujících obranu a bezpečnost 

státu na 8,8%. V následujících třech letech se pak ustálil podíl tohoto typu materiálů na 

celkovém obsahu na úrovni těsně okolo 10%. Další posun nastal v roce 1972, kdy byly 

materiály s bezpečnostní tématikou součástí obsahu časopisu Signál v 11,2% případů, ve 

dvou zbývajících letech se pak toto procento ještě více přiblížilo 12%. 

Rok % materiálů 
podporujících 
obranu a bez-
pečnost státu 

1965 16,9 % 

1966 13,8 % 

1967 16,8 % 
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1968 8,8 % 

1969 10,2 % 

1970 9,8 % 

1971 9,8 % 

1972 11,2% 

1973 11,8% 

1974 11,7% 

Co se týče konkrétního způsobu podpory obrany a bezpečnosti, tak nejvíce byla 

v jednotlivých materiálech akcentována popularizace branných sportů a sportovců (+ mo-

delářů a radistů) a propagace akcí a soutěží souvisejících s brannou výchovou, a to ve 

2,9% případů. 

Druhou nej využívanější formou podpory obrany a bezpečnosti státu byla prevence páchání 

trestné činnosti a přestupků (odstrašující případy, případy uzavřené potrestáním viníka, 

dopravní nehody, statistiky a následky trestné činnosti, odsudky trestné činnosti) plus ob-

last právní výchovy. Materiály tohoto typu se na celkovém obsahu časopisu Signál podíle-

ly 2,5%. 

Třetím nej frekventovanějším způsobem podpory obrany a bezpečnosti státu byly materiá-

ly zabývající se bezpečnostní politikou Československa, resp. bezpečnostní politikou států 

Varšavské smlouvy, s tím související propagandou vůči státům tehdy komunistickou mocí 

označovaným za imperialistické, či zabývající se vnějším ohrožením státu. Tyto materiály 

dosáhly podílu na celkovém obsahu časopisu Signál ve výši 1,6%. 

Podobné bylo zastoupení i u materiálů zabývajících se historií vojenství (1,5%) a popula-

rizací, propagací a činností SNB (1,4%). V mnohem menší míře se v Signálu objevovaly 

materiály propagující Svazarm (0,6%), ČSLA (0,7%), zcela vzácně pak materiály propa-

gující Lidové milice (0,1%), Pohraniční stráž (0,1%), útvary Civilní obrany (0,1%) a útva-

ry Požární ochrany (0,1%). 

Jak se měnily preferované způsoby podpory obrany a bezpečnosti státu v závislosti na vy-

davatelích časopisu Signál? Poměrně zřetelně. V letech 1965 - 1967, kdy vydával časopis 

Signál Svazarm, využívala redakce k plnění tohoto úkolu především materiálů, které po-

pularizovaly a propagovaly branné (svazarmovské) sporty, sportovce a branné akce a sou-

těže - jejich podíl na všech článcích se pohyboval v rozmezí 3,5% - 6,5%. Z tohoto roz-
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mezí příliš nevybočilo zastoupení těchto matriálů ani v letech 1968 a 1969, kdy byl časo-

pis Signál vydavatelským časopisem. Výraznou změnu však lze pozorovat v období po 

převzetí vydavatelských práv k časopisu Signál Federálním ministerstvem vnitra ČSSR 

(dále jen FMV), kdy podíl zmiňovaného způsobu podpory bezpečnosti a obrany státu sko-

kově klesl na 2,2% (1971) a zastavil se až na 0,7% (1973). 

Téměř shodný vývoj mělo zastoupení materiálů zabývajících se historií vojenství. Ve 

„svazarmovské éře" časopisu Signál nekleslo jejich zastoupení pod hranici 1,9%. 

V období let 1968 a 1969 se podíl těchto materiálů na celkovém počtu článků poněkud 

zmenšil (1968 - 1,4%; 1969 - 1,7%), nicméně výrazný skok přišel až s převodem časopi-

su pod FMV, po němž se zastoupení historie vojenství pohybovalo v rozmezí 0,2 - 0,7%. 

Jedinou výjimkou byl rok 1974, kdy se podíl tohoto typu podpory a bezpečnosti státu sko-

kově zvýšil na 3%. Tento překvapivý nárůst lze však jednoduše vysvětlit - časopis Signál 

připravil v tomto roce kampaň ke 30. výročí SNP. 

Pozoruhodný, nicméně logický, je i vývoj zastoupení materiálů, které popularizovaly a 

propagovaly SNB. Do roku 1969 se tyto materiály v časopise Signál téměř nevyskytovaly 

(v letech 1968 a 1969 bylo jejich procentuální zastoupení v celkovém obsahu 0%!), od 

roku 1970 dosahoval jejich podíl na všech článcích s výjimkou roku 1972 rozmezí 1,8% 

až 2,8%. U časopisu FMV tedy očekávaný vývoj. 

Co se týče prevence trestné činnosti, pak tato forma podpory nevykazuje vzhledem 

k časové ose žádné jasně ohraničené vývojové trendy. Je to dáno zřejmě tím, že atraktivně 

zpracovávané materiály o trestných činech a jejich následcích pro pachatele byly stálou 

součástí obsahu časopisu Signál, bez ohledu na společenské změny či změny vydavatele. 

Proč tomu tak bylo, o tom napovídá čtenářská anketa realizovaná během roku 1970, v níž 

dalo publikum týdeníku Signál jasně najevo, že „krimi příběhy" jsou pro něj nejoblíbeněj-

ším tématem.380 

Zřetelné vývojové trendy nejsou patrné ani u materiálů zabývajících se bezpečnostní poli-

tikou Československa, resp. států Varšavské smlouvy, s tím související propagandou vůči 

státům tehdy komunistickou mocí označovaným jako imperialistické, či zabývající se 

vnějším ohrožením státu. Nejvíce frekventovány byly tyto materiály v roce 1966, kdy se 

časopis Signál podrobně zabýval válkou ve Vietnamu a propagandistickými ataky na adre-

su USA - zastoupení těchto materiálů v celkovém obsahu časopisu činilo 3,8%. Naopak 

380 AMV, IX. správa, nezařazeno, složka Signál 1971, Výsledky čtenářské ankety časopisu Signál, r. 1971. 
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nejméně byla tato forma podpory obrany a bezpečnosti státu využívána v roce 1974 

(0,5%), kdy byla upřednostňována historie vojenství a činnost SNB. 

Na základě výše uváděných procentuálních hodnot zastoupení materiálů podporujících 

obranu a bezpečnost státu by se mohlo zdát, že se časopis Signál touto oblastí příliš neza-

býval. Podíl 11,7% na celkovém počtu materiálů skutečně není nijak vysoký. Podobně ja-

ko u podkapitoly Ústřední téma je ale potřeba uvědomit si, že výsledek poněkud zkresluje 

velký počet článků uveřejňovaných v časopise Signál, jež nepřesahovaly ve svém rozsahu 

délku deseti vět a byly umisťovány na strany 15 a 16, které byly věnovány zajímavostem a 

kuriozitám. Nebylo by tedy pravdivé tvrzení, že se časopis Signál na podpoře obrany a 

bezpečnosti státu podílel jen minimálně. Jako důkaz mohou posloužit i výsledky obsahové 

analýzy stran 2 - 11. Na dvoustraně 2-3 se týkalo podpory a bezpečnosti státu 34,3% 

všech materiálů, na dvoustraně 4-5 to bylo 28,1%, na dvoustraně 6-7 pak 39,4%, na dvou-

straně 8-9 33,8% a na dvoustraně 10-11 dokonce 54,6% všech materiálů! Když se zamě-

říme na rozsah článků, pak se podporou obrany a bezpečnosti státu zabývalo 27,4% všech 

materiálů o rozsahu více než deset vět a zároveň méně než celá jedna strana. U celostrán-

kových materiálů je toto zastoupení ještě vyšší - 46,6%. 

Je tedy možné konstatovat, že časopis Signál se na svých stránkách po celé sledované ob-

dobí poměrně významně podílel na podpoře obrany a bezpečnosti státu. Nejčastější for-

mou podpory byla popularizace branných sportů a sportovců (+ modelářů a radistů) a pro-

pagace akcí a soutěží souvisejících s brannou výchovou, dále pak prevence páchání trestné 

činnosti a přestupků včetně právní výchovy a také publikace materiálů zabývajících se 

bezpečnostní politikou Československa, resp. bezpečnostní politikou států Varšavské 

smlouvy, s tím související propagandou vůči státům označovaným jako imperialistické, či 

materiálů zabývajících se vnějším ohrožením státu. 

Redakce časopisu tedy nejvíce využívala takových forem podpory obrany a bezpečnosti 

státu, jež se daly nenásilně zpracovat atraktivní formou (profily elitních sportovců, repor-

táže z Vietnamu, soudničky, popisy tragických dopravních nehod) a nehrozily ztrátou 

zájmu čtenářů o časopis. 
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11. Závěr 
Časopis Signál vyšel poprvé 7. ledna 1965 a měl plnit funkci ústředního orgánu Svazu pro 

spolupráci s armádou. Předchůdcem časopisu Signál v této roli byl týdeník Obránce vlasti, 

který byl založen roku 1953, avšak v šedesátých letech vykazoval sestupný trend co do 

hospodářských výsledků i šíře čtenářské obce, a proto byl na základě rozkazu Ústředního 

výboru Svazarmu nahrazen právě časopisem Signál, jenž měl na šestnácti stranách 

v atraktivní grafické i žánrové formě oslovovat mimo členů Svazarmu také co nej širší ne-

svazarmovské publikum, a lépe tak plnit funkci ústředního orgánu této organizace. 

Na přípravě časopisu Signál se pracovalo od dubna roku 1964. Byla sní spojena i vý-

znamná personální změna na pozici šéfredaktora Obránce vlasti - Vojtěcha Coufala na-

hradil v červnu 1964 Vládo Kašpar, jenž pak vedl redakci časopisu Signál až do července 

roku 1969. 

Jako ústřední orgán Svazarmu byl časopis Signál, jemuž náleželo v tehdejším systému 

československého periodického tisku místo v kategorii „Obrana a bezpečnost", řízen 

Ústředním výborem Svazarmu, v jehož rámci primárně podléhal oddělení propagandy a 

agitace. Dosud není jasné, jakým způsobem se na řízení časopisu podílela jeho redakční 

rada a také Vydavatelství časopisů MNO, v němž Svazarm časopis Signál vydával. Na zá-

kladě svědectví bývalého redaktora tohoto týdeníku Iva Štuky lze však předpokládat, že 

toto vydavatelství, zejména jeho ředitel Jiří Černý, mělo na řízení Signálu určitý vliv, stej-

ně jako ideologické oddělení ÚV KSČ, které dle Štuky schvalovalo, a mnohdy také inici-

ovalo, zásahy do podoby časopisu, resp. jeho redakce. 

Co se týče obsahu, časopis Signál vycházel z „ideově politických" plánů schvalovaných 

organizačním sekretariátem ÚV Svazarmu. Na jejich základě měl časopis vysvětlovat vo-

jenskou politiku KSČ a získávat pro její plnění své publikum, zejména mládež, dále pak 

propagovat československou armádu, Svazarm a s tím související brannou a zájmovou 

činnost atd. Tento úkol plnil časopis Signál jen částečně, když zaostával především 

v propagaci armády a Svazarmu jako organizace. 

Trvalou součástí obsahu časopisu byly, narozdíl od obsahu Obránce vlasti, povídky, repor-

táže, kriminalistické a špionážní materiály, zajímavosti a kuriozity, křížovka, módní rubri-

ka, to vše doplněno o velké množství z části původních a z části z jiných zdrojů přebíra-

ných fotografií. Což tedy znamená, že redakce kladla důraz také na oddychovou stránku 

četby, a to se záměrem zatraktivnit obsah časopisu pro nesvazarmovské publikum. Tento 
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záměr se soudě dle nákladu, jenž dosáhl na konci roku 1965 výše zhruba 70 tisíc výtisků, 

podařilo úspěšně realizovat. 

„Svazarmovské období" časopisu, jež se vyznačovalo minimem změn v obsahu i perso-

nálním složení redakce, skončilo v roce 1968. Po lednovém zvolení Alexandra Dubčeka 

generálním tajemníkem ÚV KSČ se redakce časopisu přihlásila k podpoře jeho osobou re-

prezentovaných idejí a stala se kritickým pozorovatelem dění ve společnosti, jež procháze-

la podobně jako její instituce postupným demokratizačním procesem. S tím souvisela kva-

litativní a částečně i tématická proměna obsahu časopisu, jehož stránky začaly plnit články 

kritizující působení KSČ v padesátých letech, volání po prohloubení demokratizačního 

procesu a na něj vázaných reforem. S ohledem na krizi ve Svazarmu a touze stát se „svo-

bodným časopisem", vymohla si redakce Signálu za nepříliš vyjasněných okolností nezá-

vislost na Svazarmu a stala se vydavatelským časopisem Vydavatelství časopisů MNO, 

který byl řízen dle Štuková svědectví pouze ředitelstvím tohoto vydavatelství. S touto 

změnou nebyly spojeny žádné personální obměny v redakci časopisu. Náklad časopisu se 

v té době navýšil na 120 tisíc výtisků a součástí jeho čtenářské obce se stala část student-

stva a inteligence. 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu 1968 redakce časo-

pisu poněkud zmírnila rétoriku svých článků, stále více na ni také působil tlak ze strany 

KSČ. Přesto se až do dubna roku 1969 objevovaly v tomto týdeníku mnohé kritické člán-

ky na adresu vývoje situace v Československu, stejně jako v ostatních periodických titu-

lech dostaly v Signálu prostor materiály o upálení Jana Palacha, o dvojím vítězství česko-

slovenských hokejistů nad sovětskými na mistrovství světa ve Stockholmu a další. 

Zcela zásadní změna ve fungování časopisu Signál nastala krátce po jmenování Gustáva 

Husáka generálním tajemníkem ÚV KSČ. Veškeré materiály vzešlé z redakce podléhaly 

od té doby cenzuře, což znamenalo, že se časopis tematicky víceméně vrátil na úroveň 

před rokem 1968. Zejména však redakci Signálu postihly nucené odchody redakčních líd-

rů - šéfredaktora Vlada Kašpara a vedoucího oddělení publicistiky Iva Štuky. Přesto za-

chovali čtenáři Signálu věrnost - časopis vycházel v roce 1969 v průměrném nákladu přes 

140 tisíc výtisků a jeho hospodářský zisk činil přes tri miliony Kčs. 

To byl ostatně jeden z důvodů, proč se o Signál začalo zajímat Federální ministerstvo vnit-

ra ČSSR (dále FMV), které v té době hledalo vhodný časopis, jehož vydavatelské opráv-

nění by mohlo převzít, a získat tak nástroj k prosazování svých zájmů na veřejnosti. Jed-

nání o převodu vydavatelských práv k časopisu Signál na FMV byla dokončena v září 
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roku 1970 s platností od 1. října 1970. Pro Signál to znamenalo největší proměnu v celém 

sledovaném období. 

Na úrovni redakce dokončilo FMV personální „očistu", která byla výsledkem potřeb mi-

nisterstva a také nutnosti plnit „Usnesení ÚV KSČ ze dne 6.11.1970 o kádrové a personál-

ní práci" a další výstupy zjednání ÚV. Z novinářů, kteří působili v redakci Signálu v roce 

1968, tak byli na konci roku 1973 zaměstnáváni v tomto časopise pouze tři. Všechny klí-

čové pozice byly naopak obsazeny zaměstnanci FMV a na místa řadových redaktorů byli 

přijímáni žurnalisté, kteří se v letech 1968 a 1969 z pohledu vládnoucí moci „nezkompro-

mitovali" a kteří vyhovovali normalizačním nárokům na práci redaktora. 

Stejně jako na úrovni redakce byla patrná změna vydavatele a normalizační proces na 

úrovni obsahové (nikoli však grafické, která zůstala prakticky stejná po celé sledované 

období). Náplní časopisu se staly různé kampaně (k 50. výročí KSČ, k 30. výročí SNP 

atd.). Dále byly akcentovány nekritické materiály o domácí politice a politice států tehdej-

šího východního bloku, materiály propagující „angažované" umělce a „pokroková" umě-

lecká díla, články s ekonomickou a průmyslovou tématikou. Oproti předchozímu období 

výrazně vzrostl počet materiálů na téma krimi a špionáž, jejichž součástí se nově staly 

články popularizující činnost Sboru národní bezpečnosti. Naopak upozaděna zůstala téma-

ta jako svazarmovské sporty a historie vojenství. 

Co se po obsahové stránce v časopise nezměnilo, bylo pravidelné otiskování povídek pře-

vážně zahraničních autorů, vyhrazení stran 15 a 16 kuriozitám a zajímavostem, prostor pro 

kreslený humor a pro materiály o motorismu. 

Tato obsahová proměna byla úzce spjata s novým „ideově politickým" plánem, který při-

pravilo v roce 1970 FMV a který prošel do konce roku 1974 minimem změn. Oproti „ide-

ově politickému" plánu časopisu vytvořeného Svazarmem byl patrný přesun důrazu 

z propagace vojenské politiky KSČ a vojenství celkově na bezpečnostní politiku strany a 

boj proti kriminalitě. Zcela novým prvkem byla deklarovaná orientace časopisu na osvětu 

v oblasti hlavních směrů vědecko-technické revoluce, stejně tak zdůraznění role časopisu 

v souvislosti se zachováním státního tajemství a ochrany společenských zájmů. 

Co se týče řízení časopisu, od října 1970 do konce sledovaného období se na něm podílelo 

několik orgánů. Na prvním místě to bylo FMV, resp. tiskový odbor sekretariátu FMV, kte-

rý mimo zásahů do personálního složení redakce a redakční rady ovlivňoval především 

obsah časopisu, a to tím, že stanovoval základní tématické úkoly v ročních plánech propa-

gační a publikační činnosti FMV, jež byly schvalovány vedením ministerstva. Dále se na 

řízení časopisu podílelo tiskové oddělení odboru propagace a agitace ÚV KSČ, které mi-
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mo připomínkování ročních tématický plánů časopisu organizovalo porady šéfredaktorů 

„ústředních sdělovacích prostředků", jež měly být hlavní dlouhodobou i aktuální orientací 

při činnosti redakce Signálu. Svůj podíl na řízení časopisu měla také redakční rada časopi-

su a - v oblasti technické, ekonomické a finanční - i vydavatelství Magnet, v němž FMV 

Signál vydávalo. 

Zajímavé je, že veškeré změny související s převodem vydavatelských práv na FMV měly 

pozitivní vliv na náklad časopisu, který se v průběhu let zvýšil až na 180 tisíc výtisků, při 

udržení hladiny remitendy pod hranicí 4%. To mělo vliv na kladný hospodářský výsledek 

časopisu, který se pohyboval v řádech milionů korun, a také na postavení časopisu v rámci 

všech periodik vydávaných ve vydavatelství Magnet, jež považovalo Signál spolu s tituly 

Československý voják, Zápisník a Obrana lidu za klíčové. 

Publikum Signálu v sedmdesátých letech tvořili především čeští čtenáři ve věku 1 9 - 4 0 

let, zaměstnaní jako dělníci, kteří časopis kupovali v přímém prodeji ve stáncích PNS a 

nejraději si četli krimi a špionážní články. 

Během posledního roku sledovaného období, tedy v roce 1974, bylo úředně schváleno, že 

časopis Signál bude od 1.1.1975 vycházet ve dvojnásobném rozsahu 32 stran a barevně. 

Tím byla symbolicky uzavřena úvodní desetiletá etapa existence tohoto týdeníku, který 

v Československu vycházel bez přestávky až do začátku 90. let. 

Je nutné ještě zmínit, že časopis Signál se po celou dobu trvání této etapy poměrně vý-

znamně podílel na podpoře obrany a bezpečnosti státu, a to především formou populari-

zace branných sportů a sportovců a propagace akcí a soutěží souvisejících s brannou vý-

chovou, dále pak formou prevence páchání trestné činnosti a přestupků včetně právní vý-

chovy a také formou publikace materiálů zabývajících se bezpečnostní politikou Česko-

slovenska a propagandou vůči státům označovaným komunistickou mocí za imperialistic-

ké. Jednalo se tedy o takové formy podpory obrany a bezpečnosti, jež nebyl problém zpra-

covat do atraktivních žánrových forem. 

Na samotný závěr bych rád dodal, že nepovažuji téma „časopis Signál v letech 1965 -

1974" touto prací za vyčerpané. Prostor pro další výzkum spatřuji především v oblasti se-

miotické analýzy fotografií, které hojně doplňovaly texty uveřejňované v tomto časopise. 

Stejně tak by mohla být přínosná kvalitativní analýza obsahů Signálu, jež by důkladně 

demonstrovala vliv výše uvedených změn na obsah i formální úroveň článků jednotlivých 

redaktorů. Zajímavé poznatky by přinesla jistě také srovnávací analýza vybraných obsahů 

časopisu Signál s obsahy dalších periodik té doby. 
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12. Summary 
My Diploma Thesis refers to the Signal Magazine and its operation in the years 1965 -

1974, when Czechoslovakian society was touched by several changes, starting with fast 

democratization process development and ending with normalization. Following these 

changes, the Magazine changed as well, on several levels - publishing, editorship and con-

The Signal Magazine was first published on January 7, 1965 and was supposed to fill the 

function of Union's central organ army cooperation, by which it was managed until April, 

1968. At that period, beside Svazarm, the management was taken by relevant organs of 

KSC and MNO Magazine Publishing, where Svazarm published the magazine. 

After Alexander Dubcek had been elected UV KSC General Secretary in January, the ma-

gazine's editorship supported the ideas represented by him and became a critical observer 

of happening in the society which was undergoing successive democratization process, as 

well as its institutions. Related to this there were qualitative and partly thematic change of 

the magazine's content, which started to include criticism of KSC in the 1960s', calling 

for democratization process progression and reforms. In relation to the Svazarm crisis and 

its desire to become a ,free magazine', the Signal editorship, under rather unclear cir-

cumstances, managed to become independent from Svazarm and became a publishing 

magzine of MNO Magazine Publishing, which was managed, based on Stik's testimony, 

by the management of the publishing. There were no personal changes related to this 

change in the magazine's editorship. The edition of the magazine increased to 120 thou-

sand prints and started to be read by students and intelligence. After the Warsaw Pact Ar-

mies invasion in August 1968, the editorship of the magazine somehow alleviated the rhe-

torics of its articles and was increasingly pressurized by KSC. 

Signal magazine was struck by major change shortly after Gustav Husak's assignment as 

UV KSC General Secretary. All outgoing materials from the editorship had to undergo 

censure, which meant that thematically the magazine came back to the period prior to 

1968. Signal was also affected by forced redundancies of the editorship leaders - Editor-

in-chief Vlado Kaspar and Ivo Stuka, Head of Publicist Department. 

In October, 1970, the Signal's publishing authority was acquired by Federal Interior Mi-

nistry (FMV), which at that time was looking for a suitable magazine, through which they 

could promote their interests in public. On the level of FMV editorship, personal „clean-
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up" was finished which resulted from the the ministry needs and also from the necessity to 

fulfill resolutions of UV KSC regarding personell work. 

Also on the level of content obvious changes were visible. The magazine's content beca-

me different political campaigns and articles promoting „involved" artists and progressi-

ve" art works, articles with economic and industrial thematics. Opposed to the previous 

period criminal and espionage materials occured more frequently, part of which were ar-

ticles popularizing the activity of SNB. Regarding management of the magazine, from Oc-

tober 1970 till the end of the monitored period, several organds were involved. Firtly, it 

was FMV, specifically their press section of the FMV secretary, which influenced mainly 

the magazine's content, apart from impact on editorship staff and editorship council 

structure. Also, involved in the management was the Press Department of propaganda and 

agitation section of UV KSC, which apart from thematic plans commentaries organized 

meetings of Editors-in-chief of „Central Press Media", which were to be the main, both 

long-term and actual activity orientation of the Signal editorship. The editorship coucil of 

the magazine also had its management share, in the technical, economic and financial area, 

and also Magnet Publishing, where FMV published Signal. 

All changes related to the publishing rights transfer to FMV had positive impact to the 

magazine's edition, which, during years, increased up to 180 thousand prints, and logically 

on the magazine's profitability, onto the level of millions of Kcs. 
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KÓDOVACÍ KNIHA 

Název výzkumu: Časopis Signál v letech 1965 - 1974 

Kódovací jednotka: jeden materiál (materiálem jsou míněny všechny psané žurnalistické 
žánry, doplněné pro naši potřebu ilustrovanými anekdotami a komentovanými 
fotografiemi. Materiálem naopak není myšlena samostatná nekomentovaná fotografie a 
křížovka) 

Obsah: strany 2 - 1 6 daného čísla časopisu Signál 

Období: ročník 1965 - 1974, vždy 1. číslo z měsíce února, dubna, června, srpna, října a 
prosince (jedinou výjimkou je prosincové číslo 1967 - kvůli poškození 1. prosincového 
čísla bylo kódováno 2. prosincové číslo) 

Seznam proměnných: 

1. ROČNÍK- ročník, kdy byl kódovaný materiál v Signálu uveden - kardinální proměnná 

2. DATUM - datum, kdy byl kódovaný materiál v Signálu uveden, (ve formě 0130 - 30. 
leden) 

3. ČÍSLO VYDÁNÍ - číslo vydaní časopisu Signál v daném ročníku, v němž byl 
kódovaný materiál publikován, (ve formě 2 - číslo 2) 

4. TITULEK - úvodních třicet znaků z titulku kódovaného materiálu 

5. RUBRIKA - rubrika, v níž byl kódovaný materiál umístěn 
01 - Ze světa 
02 - Kaleidoskop 
03 - Zajímavosti 
04 - Signál dobré jízdy 
05 - Na všech frontách 
06 - 2x365 
07 - Čte se x minut 
08 - Jak na to 
09 - Vzrušující příběhy ze světové literatury, 10, resp 100 příběhů ze sv.literatury 
10 - komiks 
11 - Co si o tom myslíme 
12 - Z dopisů 
13 - Signály z prokuratury 
14 - Ve znamení trojzubce 
15 - Osudná vteřina, osudný okamžik 
16 - Z frontového deníku 
17 - Obleč se a jdi 
18 -Fotozprávy 
19 - Auto Signál 
20 - Kreslený humor 
21 - Obleč si svůj svět 
22 - Literární soutěž Signálu 



23 - Od neděle do neděle 
24 - Trojský kůň 
25 - Perem a objektivem 
26 - Objevy do roku 2000 
27 - Toulky Pannonií 
28 - Lesní stezkou 
29 - Mládež proti gestapu 
30 - Kronika Ztracené stopy 
31 - Abeceda ševce Kalaše 
32 - 7krat 24 hodin 
33 - § činů a svědomí 
34 - Vtip týdne 
35 - Zadáno pro ekonomiku 
3 6 - N á š profil 
38 - Čtenářův Signál 
39 - K úvaze 
40 - FKÚ pátrá 
41 - Kinosignál ( TV Signál) 
42 - Náš rozhovor 
43 - Z bobří hráze 
44 - Staropražské horory 
45 - Signál ze Semaforu 
50 - žádná 
51 - jiná 

6. UMÍSTĚNÍ - číslo dvoj strany (v případě strany 16 číslo strany) daného vydání, na níž 
byl kódovaný materiál publikován. 
02 - dvoustrana 2 - 3 
04 - dvoustrana 4 - 5 
06 - dvoustrana 6 - 7 
08 - dvoustrana 8 - 9 
10 - dvoustrana 1 0 - 1 1 
12 - dvoustrana 1 2 - 1 3 
14 - dvoustrana 1 4 - 1 5 
16 - strana 16 

7. ROZSAH - rozsah daného kódovaného materiálu, (viz. Poznámky ke kódovací knize 
XI) 
01 - 10 a méně vět 
02 - více než 10 vět a méně než celá jedna strana 
03 - celá jedna strana 
04 - více než jedna strana 
05 - nezařaditelný 

8. ÚSTŘEDNÍ TÉMA MATERIÁLU - hlavní téma daného kódovaného materiálu 
01 - mládež 
02 - věda a technika (mimo kosmonautiky a vesmíru, které osobitně) 
03 - svazarmovské sporty a sportovci plus modeláři a radisté (letectví, potápěčství, 
sportovní střelba, motosport, parašutismus, modelářství, radistika) 
04 - ostatní sporty a sportovci (míněny nesvazarmovské sporty') 



05 - život v armádě (materiály o ČSLA ěi jiných armádách v tehdejší době) 
06 - dopisy čtenářů (vždy spojeny do jednoho caseu) 
07 - historie vojenství 
08 - kosmonautika, vesmír 
09 - špionážní a kriminalistické články a reportáže (včetně materiálů o činnosti a 
příslušnících SNB, Pohraniční stráže a Lidových milicích (nikoli dopravní inspekce, ta 
patří k motorismu) 
10 - motorismus obecně (včetně dopravních pravidel, ovšem nikoli jako sport) 
11 - povídka 
12 - móda 
13 - humor 
14 - kreslený seriál 
15 - román či jiný beletristický tvar na pokračování 
16 - příroda, život v přírodě 
17 - psychologie, psychiatrie 
18 - kultura (film, divadlo, literatura, výtvarné umění, hudba) 
19 - zahraniční politika (ve smyslu politiky zahraničních států a mezinárodní politiky 
mimo vyjma ČSSR) 
20 - domácí politika (ve smyslu politiky ČSSR a událostí na domácí politické scéně) 
21 - sex, erotika 
22 - kuriozity a zajímavosti 
23 - společnost 
24 - návody a rady 
25 - zdraví 
26 - svazarm jako organizace, jeho činnost, včetně činnosti svazarmovských základních 
organizací (v materiálu je výslovně a opakovaně uvedeno slovo Svazarm, Svaz pro 
spolupráci s armádou či základní organizace Svazarmu) 
27 - ankety, soutěže 
28 - zemědělství 
29 - průmysl, strojírenství, energetika 
30 - akce pro veřejnost (spartakiáda, branné akce atd.) 
31 - činnost nestátních společenských organizací typu Svazu protifašistických bojovníků 
32 - čistě ekonomika, bez vazby na politiku 
33 - reportáž ze zahraničí (cestopis) 
34 - procesy 50. let a rehabilitace 
50 - jiné 

9. BEZPEČNOST STÁTU - týká se materiál bezpečnosti a obrany státu (tzn. 
popularizace či propagace práce SNB (i dopravních inspektorů), Lidových milicí, Požární 
ochrany, Pohraniční stráže, Civilní obrany, armády, dále pak bezpečnostní politiky státu, 
prevence trestných činů, historie vojenství)? 
01 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti SNB 
02 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti LM 
03 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti Pohraniční stráže 
04 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti ČSLA - život v armádě, akce, 
cvičení, branci, rozhovory s čelními představiteli armády, vyhlášky, rozkazy 
05 - Ano, konkrétně podpora vzdělanosti v oblasti Civilní obrany plus činnost útvarů 
Civilní obrany 
06 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti Požární ochrany 
07 - Ano, konkrétně popularizace, propagace, činnosti Svazarmu a jeho ZO 



08 - Ano, konkrétně prevence k páchání trestné činnosti a přestupků bez zvýraznění role 
SNB (odstrašující případy, případy uzavřené potrestáním viníka, dopravní nehody, 
statistiky, následky trestné činnosti, odsudky trestné činnosti) plus oblasti právní výchovy 
09 - Ano, konkrétně bezpečnostní politiky státu, resp. Varšavské smlouvy, propagandy 
vůči imperialistům, vnějšímu ohrožení státu 
10 - Ano, konkrétně popularizace branných sportů a sportovců (+ modelářů a radistů) a 
propagace akcí a soutěží souvisejících s brannou výchovou, ovšem bez zdůraznění role 
Svazarmu (motorismus, letectví, parašutismus, potápění, radistika) 
11 - Ano, konkrétně historie vojenství 
12 - Ano, jiná forma podpory bezpečnosti a obrany státu 
2 0 - N e 

10. SVAZARM - týká se materiál přímo Svazarmu jako organizace, jeho činnosti nebo 
činnosti jeho základních organizací? 
01 - ano 
0 2 - n e 

11. AUTOR - autor kódovaného materiálu 
01 - Karel Hrubec + materiály signované značkou kh 
02 - Jaroslav Holub + materiály signované značko -jh-
03 - Jan Polešovský + materiály signované značkou po 
04 - Ota Tauber + materiály signované značnou Tau 
05 - Miroslav Michálek + materiály signované značkou -mich-
06 - Miroslav Fišera + materiály signované značkou mf 
07 - Jiří Mrázek 
08 - Bohuslav Čepelák + materiály signované značkou irčan 
09 - V. Tomek + materiály signované značkou -tom 
10 - Jaroslav Matoušek 
11 - Vládo Kašpar 
12 - Ivo Šafhauser + materiály signované značkami šaf, -iš-
13 - Jan Mareš 
14 - Kamil Winter 
15 - Jiří Margolius + materiály signované značkou mg 
16 - Zuzana Hoffmeisterová 
17 - Jan Bartůšek 
1 8 - J a n Stek 
1 9 - V . Vetrč 
20 - Jaroslav Tunys 
21 - S. Málek 
22 - Milena Lamarová 
23 - Mudr. Jaromír Horák 
24 - Karel Perman 
25 - O.Trochta + materiály signované značkami Tr, T. 
26 - Achille Gregor 
27 - Marie Kožnarová + materiály signované značkou kž 
28 - Jiří Cebrovský + materiály signované značkou jc 
29 - Jan Vaněk + materiály signované značkami (-ěk), jv 
30 - Miroslav Žarnovičan + materiály signované značkou -žn-
31 - Ladislav Vandůrek + materiály signované značkou vn 
32 - František Dubský 



33 - Zdeněk Jirotka + materiály signované značkami ji, jr 
34 - Ivo Štuka + materiály signované značkou i.š. 
35 - Juraj Poliaček 
36 - Věra Trochtová 
37 - Petr David 
38 - Jan Janda 
39-Mi loš Beneš 
40 - Vladimír Řezáč 
41 - Milan Šutry + materiály signované značkou šut 
42 - Hana Kadlecová + materiály signované značkou hak 
43 - Štefan Miček + materiály signované značkou -šk-
44 - Jana Musilová + materiály signované značkou jm 
45 - Karel Ulík + materiály signované značkou kuk 
50 - autor materiálu nespecifikován 
51 - jiný 

12. SPOLUAUTOR - spoluautor kódovaného materiálu 
01 - Karel Hrubec + materiály signované značkou kh 
02 - Jaroslav Holub + materiály signované značko -jh-
03 - Jan Polešovský + materiály signované značkou po 
04 - Ota Tauber + materiály signované značnou Tau 
05 - Miroslav Michálek + materiály signované značkou -mich-
06 - Miroslav Fišera + materiály signované značkou mf 
07 - Jiří Mrázek 
08 - Bohuslav Čepelák + materiály signované značkou irčan 
09 - V. Tomek + materiály signované značkou -tom 
10 - Jaroslav Matoušek 
11 - Vládo Kašpar 
12 - Ivo Šafhauser + materiály signované značkami šaf, -iš-
13 - Jan Mareš 
14 - Kamil Winter 
15 - Jiří Margolius + materiály signované značkou mg 
16 - Zuzana Hoffmeisterová 
17 - Jan Bartůšek 
1 8 - J a n Stek 
1 9 - V . Vetrč 
20 - Jaroslav Tunys 
2 1 - S . M á l e k 
22 - Milena Lamarová 
23 - Mudr. Jaromír Horák 
24 - Karel Perman 
25 - O.Trochta + materiály signované značkami Tr, T. 
26 - Achille Gregor 
27 - Marie Kožnarová + materiály signované značkou kž 
28 - Jiří Cebrovský + materiály signované značkou jc 
29 - Jan Vaněk + materiály signované značkami (-ěk), jv 
30 - Miroslav Žarnovičan + materiály signované značkou -žn-
31 - Ladislav Vandůrek + materiály signované značkou vn 
32 - František Dubský 



33 - Zdeněk Jirotka + materiály signované značkami ji, jr 
34 - Ivo Štuka + materiály signované značkou i.š. 
35 - Juraj Poliaček 
36 - Věra Trochtová 
37 - Petr David 
38 - Jan Janda 
39 - Miloš Beneš 
40 - Vladimír Řezáč 
41 - Milan Šutry + materiály signované značkou šut 
42 - Hana Kadlecová + materiály signované značkou hak 
43 - Štefan Miček + materiály signované značkou -šk-
44 - Jana Musilová + materiály signované značkou jm 
45 - Karel Ulík + materiály signované značkou kuk 
50 - autor materiálu nespecifikován 
51 - jiný 

13. FOTO - je kódovaný materiál doplněn alespoň jednou fotografii? 
0 1 - A n o 
0 2 - N e 

14. ILUSTRACE - je kódovaný materiál doplněn alespoň jednou ilustrací či jiným 
grafickým prvkem (graf, náčrt, obrázek atp., ne foto) 
0 1 - A n o 
0 2 - N e 

15. PŮVOD - má událost či hlavní aktér události původ v Československu, nebo 
v zahraničí? 
01 - Československo (nespecifikováno, zda Česko či Slovensko) 
02 - Evropa - východní blok 
03 - Evropa - západní blok (míněno jako zbytek Evropy mimo východní blok) + USA 
04 - Země mimo Evropu a USA 
05 - pouze Česko (prokazatelně) 
06 - pouze Slovensko (prokazatelně) 
07 - Nezařaditelné 

POZNÁMKY KE KÓDOVACÍ KNIZE: 

XI - Je míněn text včetně fotografií i ilustrací, zároveň včetně doplňující grafiky. Hodnota 
znaku 02 označuje takový článek, který není na straně osamocen. Tzn. pokud je mimo něj 
na dané straně časopisu další materiál opatřený Titulkem, případně spadající do pravidelné 
či nepravidelné rubriky. Hodnota znaku 03 označuje takový článek, který vyplňuje 
kompletní celou stranu časopisu. Hodnota znaku 04 označuje takový článek, který svým 
rozsahem přesahuje kompletní celou jednu stranu časopisu. Hodnota znaku 05 označuje 
takový článek, který je do předchozích kategorií nezařaditelný (např. z důvodu 
netradičního zalomení). 
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I L U S T R O V A N Ý T Ý D E N F K 

V Y C H Á Z Í K A Ž D Ý Č T V R T E K 

I 1,10 K í . 



,HARAKIRI" dává ná rod , 
co » dívkou, která vás u i nebaví : 

obléknete ji do elastických plavek 

připravíte si několik lopatek sádry 

vyplníte sádrou, pečlivě uhladí te -



fLfcHEM POSLEDNÍCH DESETI 8LřT se obchod sovétakébo ituu §| yysp*týml kapitalistickými xrmř-iLj rvýžU téměř trojnásobné a do-ILhl miliardy rublů, Ij. více než §L», celého objemu sovětského «a-ILsfllřnibo obchodu. Nejúspé&nřjl JL rozviji obchod s Finskem, Francií, pltiUi, VeUum Británií a Japonském. ILEZJ JUGOSLÁVSKOU FIRMOU Sjogoanto » japonskou automobilkou 

!

fojoto byla uzavřena dlouhodobá dohoda, podle níž japonským kon-tem bude dodávat do Jugoslávie sto 
|Ut měsíčně. Po Velké Británii, Bel-rif. Holandsku, ftecku a skandináv-ských zemích je to dalál evropská í ,řmě, kam bude Japonsko vyvážet II jvé automobily. 

IzaCATBJEM B&JEZNA se z Béle-f. bradu vydala tun pochod čtyřčlenná 1 ,kupin» Ju#o»lávců, kteM chtějí " pHky dojit do Moskvy, aby a* tam ' 1 mobil zúčastnit prvomájových oslav. I|za dva měsíce má skupina urazit | ndAirnost 3908 kilometrů. Nejstar-pum účastníkem pochodu je pěta-l jedmdcsátilety Todor Cnpovté. 
/ MAMUTI STROJE na výrobu papl-I ru-dodajÍ do Spojených alátů Oruké : lirmy Oy Tampela a Vaimet Oy, p jeden ze strojů bude mít rořní ka-I P»cim výroby 155 000 lun balicího i papíru a W 000 tun papíru na pytle, p Stroj mi válce žiroké M metru a -'může vyrábí* prxih papíru Široký II »i 7,65 metru rychlosti 915 metrů za i minutu. Druhý stroj je určen na , výrobu novinového papíru a má obdobné parametry jako stroj na | výrobu balicího papíru, takže j« 

sídlem v hlavním ifméslé Nigeru. Na kapitálu nové • ipolečnostl se z ř® */, podfíá republí-jfik* Niger. Přestože rosu byla naie-• ;iřoa na povrchu, její těžba bude ôbtížná, nebo* naiezlžté je v jižní ' iá*ti Sahary, kde nejenže není •voda, ale neobyčejné obtížná Je : ldoprava. 
f PO RADU LET byly v západoné-|| meckém koncernu Farbenfabrik Bayer prováděny výzkumy léčiv i I proti rakoviné. výzkumné práce : ̂  pokročily natolik, tt již za nékolik |1 měsíců bude možno přikročit ke fi klinickým zkouikám léčiv. Bude ť v Jak trvat jeltě nékolik let, než bude definitivně zjištěna jejich I ůilnnost-
' 0 POLOVINU LEVNĚJŠÍ má být i ítpůsob stavby betonových vodních |; nádrží, který ry*hM*« prsmvaiti paustraiaké firmy «- T. MeKearn. II Podle nové metody se na určeném míst* zasadí d» xemě základová É4esfc* ©pasená drážkami, do nichž | í«e xasaz«jt ů*tši konstrokení prvky. | 'Tlnsift. způsobem postavila íínna za •• Ipadesá* dní nádrž o kapacit *Jt ml-iilťaralitrů' • pro papírnu: - v mést*' ' ISuasbioe. Nádrže |xwfcave»é »<mto taeiodou prý nevyžadují údržbu. 
p| DESKY ZE SKELNÉHO LAMINA-. TU na karosérie automobilů, které ; Je možno lisovat podobně Jako oce-
li lový plech, vyvínnli pracovnici ! ] amerických firem Union Carbide a H PGP Industrie. Ve Spojených stá-• lech roA zatím karosérii re skelných H laminátů jen osobní vůz typu Cor-H vetie firmy Chevrolet, av&ak tyto . vory jsoa příliš drahé, protože deš-ti ky ze skelných laminátů až do-1 posud byly obráběny jen méně. 1 ' IN* JKDJCft 3E PLANTASĚI V Malaj- ' I 'm json Ženám pravidelné za velmi prýhodných podmteek. přidělovány' tabletky. :: Ktmeem iksMébo toku jsou áeny, které »«-odmM̂ áay tvtfMnimS • 1 prémiemi. Je to prý levně jSí *»«* ,' vndáir««í mateřských p*»dpor * Í|áíteký«í» přídavků. 

•ZA POSLEDNÍCH PATNÁCT LET v srostla v Sovětském svaru výroba drůbežího masa tHapůifcrál a dosa-huje 6*s <m tun rořné. Do roku trne má být zvýšena na ftW Proto jsou v SSSR zakládány dali! velkofarmy o kapadtě dvacet mž padesát tisíc kttřat. Plánuje se i *vý-Settí produkce f i kachen. 
MOTORISMUS SE UJAL VEDENI. Ve Spojených státech se dostal loň-ského roku motoristický sport na první místo zájmu platících diváků. Součtem roěních bilanci návltěv se xjlstilo, že motoristické sportovní podniky v*eho druhu navštívilo celkem 4B miliónů platících diváků. Jřajťmá-U vás, kolik se Ukových podniků v roce 1«7 v USA uspo-řádalo, tak jich bylo dohromady na deset tiaicl 

JSEM PftESVEDCEN, Je kdyby-chom zakázali noSení minisukní -prohlásil pařížská policejní prefekt značně bý poklesla nehodovost nejen na ulicích, ale | na silnicích. A dodal: V současné době mezi naše největíl problémy patří mi-nisukně a loupežná přepadení. 
TO JE NfeCO PRO SNOBY t Te-levizor v osobním autě není levný Spí®. Také telefonní přístroj s mož-nosti rychlého spojeni se světem za Jízdy není dosud lidovou záležitostí. Jenže taková anténka oa osobním autě děli dojem, a tak si kdosi v Anglií vymyslel. Že by áio celkem slaftně vydělávat i na atrapách, V západním Německu až jdou atrapy aatomnbilovýeh telefonů 

JEDNO X NJUNAM.AJIAVEJSIC.il POVOLANÍ - alespoň pokud jde o nervové vypětí - maji hudebníci. Zjistil ta profesor Sebmale z Vý-zkumného ústavu Mase Plaňek a v Německé spolkové republice. Po-dle jeho zjtJíěni »e Intenzita napětí projevuje u hudebníků *výienou křivkou onemocnění srdce, poru-chami krevního oběhu a zažívacího 
SOVĚTSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČ-NOST Aviaexport uzavřela s brit-skou společností Marconi Ltd. již čtvrtou smlouvu na dodávku elek-tronických navigačních přístrojů Marconi v celkové vý*i 280 miliónů dolarů. Podle zpráv britského tis-ku mají být těmito přístroji vyba-vena nová sovětská letadla pro dál-kové lety. 

NEJVETSI POČET STOLETÝCH žije v souřasné dobé v Sovětském svazu, kde již 21700 oběanů pře-sáhlo sto let Nejvíce těchto Metu-zalémú íije v kavkazké oblasti a na Dálném východě. Podle názoru védců k dosaženi dlouhého věku v těchto oblastech přispívá nejen podnebí, ale i střídmá strava a pravidelný pracovní rytmus. 
V KANADĚ BYLA ZVEŘEJNĚNA překvapující *tu«Ke o námaze řidi-če. ujetí (tyt «et kilometrů be« přestávky je Hdiíovo srdce namá-háno víc než srdce pilota tryskové-ho If.tadla, Poěttá-U »e s tím, že tu«> vzdálenost ajedt asi za pět hodin, pak Je t» maximální hranice be*-peřc* jixdy. Jede-51 Hdlč dái, ne»« už schopen reasevat na mnoho ne-bezpečných situací. 
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